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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 14 września w Sali Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr 

hab. Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z przedstawicielami władz Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki 

Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Po omówieniu najważniejszych działań 

ministerstwa w ostatnich miesiącach poruszane były tematy dotyczące finansowania nauki i dydaktyki, w tym 

m.in. związane z propozycją nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. Pani Minister 

przyznała, że najwięcej kontrowersji budzi nowy wzór na obliczanie punktacji publikacji wieloośrodkowych. 

Rozporządzenia w tej sprawie w ostatecznej formie powinno być podpisane w najbliższych 2 miesiącach.  

 16 września nominacje profesorskie, podpisane w lipcu br. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, z rąk 

Prezydenta Andrzeja Dudy odebrali: prof. Michał Spaliński, prof. Krzysztof Szymański i prof. Eugeniusz 

Żukowski. 

 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Wydziale Fizyki odbędzie się 2 października o godz. 12:00. 

Wykład inauguracyjny Stopy z pamięcią kształtu – materiały „inteligentne” wygłosi prof. Dariusz Satuła. Na 

uroczystość tę są zaproszeni wszyscy obecni pracownicy i studenci wydziału oraz wszyscy byli (do których 

posiadamy jakikolwiek kontakt) Pracownicy Zakładu, Katedry i Instytutu Fizyki Filii UW w Białymstoku. 

BADANIA NAUKOWE 

 Dr Piotr Mazalski uzyskał podoktorski staż naukowy w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 

w Krakowie w ramach zaakceptowanego do realizacji projektu zgłoszonego w konkursie FUGA4. W związku 

z tym od 1 grudnia br. otrzyma trzyletni urlop naukowy. 

 15 września minął termin składania wniosków w konkursach NCN (MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA 

BIS 5), których łączna pula wynosiła 180 mln zł. W dziekanacie nie ma informacji czy ktokolwiek z Wydziału 

Fizyki składał takie wnioski. 

DYDAKTYKA 

 Zakończyła sie rekrutacja uzupełniająca. Na studia z fizyki zarejestrowało się w niej 5 kandydatów na I stopień 

i 5 na II stopień. Wnioskujemy o kontynuowanie rekrutacji do początku nowego roku akademickiego. 

 Planowane niedopensowanie pracowników Wydziału Fizyki na rok akademicki 2015/2016 jest na poziomie 2000 

godzin! W dodatku 5 osób (dr M.Brancewicz, dr J.Kisielewski, dr A.Matwiejczyk, dr P.Mazalski i dr 

W.Olszewski) nie prowadzi zajęć ze względu na urlopy, kilka osób ma szansę uzyskania zniżek pensum – z tego 

powstaje ok. 1400 godzin oszczędności. 

 Stypendia w programie Erasmus + będą wolne od podatku. Rozporządzenie będzie ważne od 1 stycznia 2015 r. 

do 31 grudnia 2016 r. 

FINANSE 

 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.  

POPULARYZACJA 

 W dniach 14-15 września na terenie kampusu UwB odbył się tegoroczny Białostocki Salon Maturzystów, na 

którym stoiska kilkunastu uczelni z kraju odwiedziło setki podlaskich uczniów. Sporo młodzieży z dużym 

zainteresowaniem zwiedzało również nowe obiekty w kampusie. Na stoisku Wydziału Fizyki dyżurowali: dr 

Katarzyna Rećko, mgr Urszula Guzowska, dr hab. Ryszard Gieniusz dr Zbigniew Kurant i mgr Piotr Chomienia. 

 Na początku 2016 roku ruszy kolejny konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla popularyzatorów 

nauki. W ramach programu „Ścieżki Kopernika 2.0” w każdym województwie zrealizowany zostanie projekt, 

który będzie zachęcał lokalnych mieszkańców i młodzież do zgłębiania tajników nauki. O realizację projektów 

i grant w wysokości maksymalnie 200 tys. zł będą mogły ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej jednej 

uczelni i jednej organizacji zajmującej się popularyzacją nauki.  

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.  

VARIA 

 Planowane najbliższe posiedzenia Rady Wydziału: 21 września, 26 października, 23 listopada, 14 grudnia.   
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