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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 Zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2014/2015 w nowym budynku Wydziału Fizyki w kampusie 

Uniwersyteckim przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L (jest to nasz nowy adres). W auli w nowym obiekcie 

odbywają się wykłady we wtorki i czwartki. 

 Dobiegają końca prace instalacyjne mebli laboratoryjnych w budynku Wydziału Fizyki. Od 22-go października 

rozpoczną się dostawy mebli biurowych. Do 10 listopada powinniśmy mieć zmontowane wszystkie zamówione 

meble. Ich ilość nie pokryje pełnego zapotrzebowania na wyposażenie wydziału. Powstanie lista „braków” do 

uzupełnienia w miarę wolnych środków z budżetu uczelni lub z innych źródeł finansowania. 

 Rozpoczęła się przeprowadzka biblioteki Wydziału Fizyki. W pierwszym etapie będą przewożone zbiory 

przechowywane w baraku. Zostaną umieszczane na regałach przesuwnych w nowej bibliotece. Drugi etap 

przewożenia pozostałych zbiorów nastąpi po uzupełnieniu wyposażenia biblioteki w regały stałe. 

 Pani Halina Płońska (porządkowa) przechodzi do pracy do Instytutu Chemii. W obecnym budynku Wydziału 

Fizyki pozostają dwie panie porządkowe, z tym, że we wtorki i czwartki jedna z nich dba o czystość w budynku 

w kampusie.  

 Z powrotem na wydziale zostaje zatrudniona na stanowisku portiera w wymiarze ½ etatu na czas 3 miesięcy 

p. Irena Bielawska, która poprzednio, z dniem 1 października, nie uzyskała przedłużenia zatrudnienia, co 

spowodowało niedopuszczalne przekroczenie godzin ponadwymiarowych u pozostałych portierów. 

 W sobotę, 18 października br., w sali Rady Wydziału Fizyki w kampusie UwB odbyło się spotkanie władz 

rektorskich UwB z prof. Sir Leszkiem Borysiewiczem, rektorem Uniwersytetu w Cambridge. Prof. Borysiewicz 

podzielił się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania uczelnią. Później, o godz. 12:00 zagadnieniom tym 

poświęcił wykład, który się odbył w auli Wydziału Fizyki i zgromadził liczne grono pracowników naukowych 

naszej uczelni. 

 Do 30 października można przesyłać na adres rektoratu uwagi do Strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku 

na lata 2014-2024. 

BADANIA NAUKOWE 

 29 września odbyło się spotkanie p. Prorektor ds. Badań i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Beaty 

Godlewskiej-Żyłkiewicz, z dziekanem Wydziału Fizyki i prodziekan ds. Ogólnych, prof. Markiem Kisielewskim, 

poświęcone w sprawie podniesienia jakości badań naukowych na wydziale. Zwrócono m.in. uwagę na 

konieczność: ( ) regularnego publikowania prac w czasopismach wysokopunktowanych i ograniczenia 

publikacji w materiałach konferencyjnych, ( ) regularnego składania wniosków na projekty badawcze do NCN, 

NCBR, FNP w różnych kategoriach, ( ) zwiększenia liczby publikacji w kolejnych latach 2014-2016, 

( ) podjęcia dyskusji nad zmianą obowiązującego na wydziale regulaminu podziału środków na badania 

statutowe (BST). Notatka ze spotkania będzie przedstawiona członkom Rady Wydziału.  

FINANSE. 

 Na razie kompleks Lipowa+Krakowska nie został sprzedany ze względu na dużą różnicę cen między kwotami 

oferowanymi, a możliwymi do zaakceptowania ze strony UwB. 

 Uniwersytet sprzedał budynek Biblioteki i Rektoratu (z Administracją Centralną). Przeprowadzka Biblioteki 

Uniwersyteckiej do wydziałów humanistycznych, do budynku po Instytucie Chemii na Hurtowej oraz do 

bibliotek w kampusie nastąpi po zakończeniu bieżącego roku akademickiego. Budynek rektoratu będzie 

funkcjonować do czasu zakończenia generalnego remontu obecnego budynku Instytutu Biologii przy 

ul. Świerkowej (około 3 lat), gdzie docelowo przeprowadzi się Rektorat wraz z Administracją Centralną. 

DYDAKTYKA 

 Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca 2014/2015. W III terminie przyjęto 3 kandydatów na I stopień i 5 na II 

stopień studiów z fizyki. W sumie na I roku fizyki studiuje 14 studentów na I stopniu i 9 na II stopniu. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak aktów prawnych dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 
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