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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 W najbliższym tygodniu praktycznie zakończy się przeprowadzka Wydziału Fizyki z ul. Lipowej do kampusu. 

Do przewiezienia zostanie sprzęt ciężki w zakładach doświadczalnych i warsztacie mechanicznym. 

 Nowy budynek wydziału w kampusie posiada już wszystkie zamówione meble laboratoryjne i biurowe. Wkrótce 

rozpoczną się dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego i tablic do wszystkich sal seminaryjnych 

i pracowni studenckich. Liczba i rodzaj mebli ograniczone były dostępnym funduszem 1,44 mln zł. Zgodnie z 

oczekiwaniami, opinie co do ilości i jakości mebli są podzielone. Lepiej już nie będzie. Możliwe są ograniczone 

przemeblowania pomiędzy pokojami. Do czasu inwentaryzacji mebli ich przeniesienia powinny być zgłaszane w 

dziekanacie. Można również zrobić listę braków do uzupełnienia w miarę wolnych środków z budżetu uczelni lub 

z innych źródeł finansowania. 

 W nowym budynku działa już Biblioteka Wydziału Fizyki. 

 Pozostaje do uregulowania szereg spraw związanych m.in. z usunięciem zauważonych usterek, poprawą 

funkcjonalności niektórych pomieszczeń, udostępnianiem kluczy do pomieszczeń, wejściem na teren kampusu w 

weekendy oraz w godzinach wieczornych i nocnych, ustabilizowaniem systemu wentylacji i klimatyzacji, 

umocowaniem mebli do ścian, przygotowaniem jednolitego systemu informacji na korytarzach, poprawą jakości 

sieci bezprzewodowej i komórkowej, itp. 

 Władze dziekańskie Wydziału Fizyki składają serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom 

zaangażowanym w przeprowadzkę za jej sprawne przeprowadzenie. Przepraszamy za pewne niedogodności z tym 

związane. 

BADANIA NAUKOWE 

 Brak nowych informacji  

FINANSE 

 Jak wiadomo, budynek Wydziału Fizyki przy ul. Lipowej 41 oraz akademik „Kujonek” przy ul. Krakowskiej 

zostały sprzedane za 13 mln zł deweloperowi. Wszelki sprzęt z tych budynków powinien być zabrany 

(przewieziony, skasowany, zutylizowany,…) do końca br. Dłużej ma pozostać w akademiku Obserwatorium 

Astronomiczne. Jest szansa na zrealizowanie tych planów. 

DYDAKTYKA 

 Wszystkie zajęcia dydaktyczne (poza astronomią) od 12 listopada odbywają się już w nowym budynku Wydziału 

Fizyki w kampusie Uniwersyteckim przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L. W okresie przejściowym 

korzystamy ze starych tablic ustawianych na ławkach. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak aktów prawnych dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 
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