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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 W środę 4 grudnia br. o godz. 17.00 w auli Wydziału Matematyki i Informatyki odbyło sie spotkanie rektora 

UwB, prof. Leonarda Etela z pracownikami Uniwersytetu. Rektor przedstawił sytuację finansową uczelni oraz 

plany na najbliższa i dalszą przyszłość. 

 We wtorek 16 grudnia w auli 2011 organizowane jest zebranie wszystkich pracowników Wydziału Fizyki. 

Będzie okazja do omówienia spraw związanych z zasiedleniem nowego budynku i podsumowaniem działalności 

wydziału w mijającym roku. Najprawdopodobniej odbędzie się to w godzinach seminaryjnych, czyli od 12:15.  

 W związku ze sprzedażą Biblioteki Uniwersyteckiej została powołana Komisja rektorska do spraw 

przeprowadzki tej biblioteki i organizacji uniwersyteckiego systemu bibliotecznego do czasu wybudowania 

nowego obiektu w kampusie UwB. Jednostki w kampusie zostały zobowiązane do wygospodarowania 1500 m
2
 

powierzchni magazynowej i biurowej na przejściowe potrzeby biblioteki. Na Wydziale Fizyki mamy 

wygospodarować 140 m
2
 powierzchni magazynowej i 70 m

2
 powierzchni biurowej. Uzgodnienia w toku. 

 JM Rektor powołał Komisję do spraw organizacji wydziałów z małą liczbą studentów (w skrócie ds. Wydziału 

Fizyki) z przewodniczącym Prorektorem prof. R.Ciborowskim. 

 W dalszym ciągu do przewiezienia z ul. Lipowej pozostaje sprzęt ciężki w zakładach doświadczalnych 

(11 pozycji) oraz 3 układy specjalistyczne w Zakładzie Fizyki Magnetyków. W toku jest poszukiwanie 

właściwego miejsca na warsztat mechaniczny, którego powierzchnia w nowym budynku przeznaczana jest 

czasowo na magazyn książek z biblioteki głównej. 

 W grudniu montowany będzie nowy sprzęt multimedialny i tablice w salach dydaktycznych. Najwięcej nowości 

dostarczonych będzie do auli (tablica akademicka 2x/3.5m x1m/, komputer, projektor multimedialny, wysuwany 

ekran 4m x2.5m, wizualizer prezentacyjny, odtwarzacz BlueRay, profesjonalny sprzęt audio z mikserem, tablet do 

sterowania tym wszystkim). Sale seminaryjne będą wyposażone w laptopy, rzutniki multimedialne, ekrany 

projekcyjne i tablice akademickie. Obecnie w salach komputerowych są już zainstalowane duże tablice 

interaktywne. Trzeba z tego jak najczęściej korzystać. 

 Wciąż do uregulowania pozostaje sprawa dostępności do pomieszczeń z kartą dostępu (trwa analiza przyczyn 

awarii systemu). Problemem jest również m.in. stabilizacja systemu wentylacji i klimatyzacji oraz niski poziom 

sygnału sieci bezprzewodowej i komórkowej. Czekamy również na usunięcie szeregu innych zgłoszonych 

usterek. 

BADANIA NAUKOWE 

 2 grudnia br. na Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla 

polskiej nauki”. Z referatem o dotychczas wykorzystanych środkach unijnych wystąpił prof. Andrzej Maziewski. 

 9 grudnia o godz. 12:00 w auli Wydziału Fizyki odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Horyzontu 

2020. Będzie to połączone z informacją o konkursach i możliwościach wyszukiwania partnerów (do badań!) 

FINANSE 

 Wydział Fizyki został zobowiązany do szybkiego przedstawienia planu naprawczego obliczonego deficytu 

finansów wydziału spowodowanego niedopensowaniem pracowników. 

DYDAKTYKA 

 W imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jej zastępca prof. Marek Ratajczak 13 listopada br. 

wystosował list do rektorów uczelni wyższych, w którym m.in. przypomina, iż zgodnie z obowiązująca od 

1 października 2014 r. znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym „…profile i programy kształcenia 

studiów pierwszego stopnia powinny zostać dostosowane do dnia 31 grudnia 2016 r., a studiów drugiego stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich - do dnia 31 grudnia 2017 r. W dostosowanych programach kształcenia 

studiów o profilu praktycznym należy uwzględnić praktyki zawodowe łącznie w wymiarze co najmniej trzech 

miesięcy”. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak aktów prawnych dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 

VARIA 

 Brak nowych informacji           
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