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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 17 marca odbędzie się spotkanie władz rektorskich z pracownikami Wydziału Fizyki.
BADANIA NAUKOWE
 MNiSW zaprasza do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych, zagranicznych
szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. W ramach
programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe, koszty przejazdu i pobytu w tych ośrodkach. Zgłoszenia
przyjmowane są do 28 lutego 2015. Szczegóły na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dlauczelni-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-oraz-instytutow-naukowych-badawczych-orozpoczeciu-procesu-rekrutacyjnego-uczestnikow-na-dwutygodniowe-zagraniczne-kursy-dla-doktorantow-imlodych-naukowcow-z-zakresu-umiejetnosci-miekkich-niezbednych-do-wspolpracy-z-gospodarkafinansowanych-w-ramach-projektu-systemowego-wsparcie-systemu-zarzadzania-badaniami-naukowymi-i-ichwynikami.html
 Do 31 marca można składać wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Szczegóły na stronie
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-x-edycji-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodychnaukowcow.html
 Na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-dla-nauczycieliakademickich_20150205.html podany jest komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.
Termin zgłoszeń - do 31 marca. Po przeczytaniu zasad przyznawania tej nagrody proszę o ewentualne sugestie.
Rektor może zgłosić tylko jedną nagrodę rocznie w danej kategorii.
 Do 31 marca można zgłaszać wnioski o nagrody ministra za wybitne osiągnięci naukowe lub naukowotechniczne (do wzięcia są 3 nagrody, w tym jedna w kategorii badań podstawowych). Szczegóły na stronie
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-za-wybitneosiagniecia-naukowe-lub-naukowo-techniczne.html .
 Do 29 maja br. trwa nabór wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2016-2017. Szczegóły na stronie
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-nalata-2016-17.html .
FINANSE
 Jest już ustalona służebność drogi dojazdowej do działki przy ul. Lipowej 41. W tej sytuacji nie ma przeszkód do
podpisanie jeszcze w tym miesiącu umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o sprzedaży „starego”
budynku Wydziału Fizyki, Akademika na ul. Krakowskiej wraz z działkami za 13 mln zł. Formalna sprzedaż tych
nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgody ministra skarbu, co może nastąpić dość szybko. Najprawdopodobniej
budynek przy ul. Lipowej 41 musimy zwolnić przed początkiem nowego roku akademickiego.
DYDAKTYKA
 27 marca planowany jest przyjazd uczniów z Grodna z prezentacją Uniwersytetu. Nasz Wydział będzie
promować prof. Andrzej Stupakiewicz (z zespołem).
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak aktów prawnych dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.
VARIA
 Zachęcam do lektury artykułu prof. Cieślińskiego „Jak przetrwać kryzys demograficzny” opublikowanego w
krakowskiej Pauzie akademickiej http://pauza.krakow.pl/285_2_2015.pdf .


