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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 Prof. dr hab. Andrzej Maziewski został wybrany na członka Rady Naukowej IF PAN na kadencje 2015-2018. W 

50-osobowej Radzie jest 13 osób spoza IF PAN. 

 W związku ze sprzedażą Biblioteki Uniwersyteckiej na chwilowe potrzeby „Biblioteki w budowie” Wydział 

Fizyki udostępnia następujące pomieszczenia w kampusie: magazyny o powierzchni 95 m
2
 (warsztat 

mechaniczny, magazyn warsztatu mechanicznego, pomieszczenie porządkowe sprzątaczek) oraz 120 m
2 

powierzchni biurowej (sale seminaryjne 2006 i 2008, pokój socjalny przy warsztacie). 

 Odbyły się dwa posiedzenia rektorskiej Komisji do spraw organizacji wydziałów z małą liczbą studentów 

(przewodniczy Prorektor prof. R.Ciborowski). Rozpatrywane są następujące możliwości: łączenie wydziałów, 

przenoszenie pracowników na inne wydziały, przekształcenie wydziału w Instytut (zespół badawczy), 

zmniejszenie zatrudnienia na Wydziale do minimum kadrowego, przekwalifikowanie pracowników naukowo-

dydaktycznych na pracowników naukowych ze zmienionymi zasadami finansowania, nieuruchamianie kierunku 

przy znikomej liczbie zainteresowanych (do dyskusji), zmiana zasad finansowania – przekazywanie na Wydział 

kwoty wynikającej z algorytmu (uczelnianego). 

 22 stycznia został przewieziony z ul. Lipowej ostatni sprzęt ciężki zakładów doświadczalnych. W dalszym ciągu 

na przeprowadzkę czekają 3 układy specjalistyczne w Zakładzie Fizyki Magnetyków oraz warsztat mechaniczny, 

którego docelowe miejsce jest jeszcze nieznane (prawdopodobnie baraki przy ul. Świerkowej, jeżeli ostatecznie 

miejsce planowane w kampusie będzie wykorzystane na magazyn książek Biblioteki Uniwersyteckiej). 

 Aula wydziałowa ma już kompletny sprzęt multimedialny. „Właściwe” tablice akademickie zostaną dostarczone 

najprawdopodobniej dopiero w kwietniu. W toku jest końcowe wyposażanie mniejszych sal dydaktycznych. 

Przywracana jest dostępność do niektórych pomieszczeń z kartą dostępu. 

 Od 1 lutego budynek na ul. Lipowej będzie otwarty tylko przez 12 godzin w ciągu dni roboczych (być może 

również w soboty), prawdopodobnie w godzinach 6-18 lub 8-20. 

BADANIA NAUKOWE 

 Do 28 kwietnia można składać wnioski z konsorcjum (minimum 3 instytucje) w konkursie na projekty Marii 

Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange (wymiana pracowników pomiędzy instytucjami w 

ramach programu Horyzont 2020). 

 W końcu stycznia MNiSW opublikowało aktualną listę punktowanych czasopism. Są niewielkie zmiany (w górę i 

w dół) w stosunku do listy obowiązującej w latach 2013-2014. 

FINANSE 

 Wydział wystosował pismo do rektora o pokrycia kosztów wypłaconych wynagrodzeń z tytułu niedopensowań 

pracowników (zgodnie z Uchwałą nr 654 Senatu UwB) na kwoty 29 660 zł miesięcznie od 1.10.2014 r. 

 Propozycje „planu naprawczego” sytuacji finansowej, do czego został zobowiązany Wydział Fizyki, zostaną 

przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału 26 stycznia. 

 W 2015 r. wydatki z budżetu państwa na naukę wzrosną o 10% a na szkolnictwo wyższe o 6% (czytaj: „na wzrost 

wynagrodzeń”). 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra NiSW z 18 grudnia 2014 r. od poczatku 2015 r. obowiązują nowe zasady 

finansowania badań naukowych. W algorytmie nie ma stałej przeniesienia, a podstawą do naliczania dotacji jest 

kategoria naukowa wydziału. Trwają prace nad nowelizacją tych zasad. 

DYDAKTYKA 

 Są sygnały o zainteresowaniu studentów z zagranicy (Ukraina, Białoruś) studiami z fizyki medycznej w języku 

angielskim. Sprawą pilną jest dokończenie ulotki o takich studiach. Wersje robocze ulotki przygotowały dr Anna 

Go i dr Krystyna Perzyńska. Uwagi merytoryczne zgłosiła Prorektor Beata Godlewska-Żyłkiewicz. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak aktów prawnych dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 

VARIA 

 Brak nowych informacji           
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