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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Decyzją (BCU-V-U/drhab-194/15) Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów, z dniem 26 października 2015 r.
Wydział Fizyki UwB nabył uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w
dyscyplinie fizyka. Jest to 6. uprawnienie na Uniwersytecie. Posiadają je: Wydział Biologiczno-Chemiczny (w
dyscyplinach chemia i biologia), Wydział Ekonomii i Zarządzania (ekonomia), Wydział HistorycznoSocjologiczny (historia), Wydział Prawa (prawo), Wydział Fizyki (fizyka).
 Wydział Fizyki (podobnie jak inne jednostki w kampusie) ma zarezerwowane 3 miejsca parkingowe w alejce
dojazdowej przy zachodnich skrzydle wydziału. Oznaczone są one znakiem B-36: zakaz zatrzymywania się (3
stanowiska, nie dotyczy osób uprawnionych). Uprawnienia przyznaje dziekan wydziału.
BADANIA NAUKOWE
 Na konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, która odbywała się w dniach 4-5
listopada br. w Białymstoku (m.in. w auli Instytutu Biologii w kampusie UwB), prof. Romuald Zabielski, członek
KEJN, poinformował, że w przygotowanym Rozporządzeniu MNiSW w sprawie zasad oceny parametrycznej
jednostek naukowych w 2017 r. ostatecznie pozostawiono dotychczasowe zasada punktacji czasopism
naukowych. Nowe zasady zaproponowane wcześniej przez KEJN wzbudziły bardzo wiele kontrowersji w
środowisku naukowym. W Biuletynie MNiSW czytamy: Rozporządzenie zostało podpisane 27 października i
skierowane do publikacji. W nowej ocenie jednostek naukowych większą rolę będzie odgrywać jakość badań i
publikacji, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Większy nacisk kładzie się również na budowanie otwartej
nauki. Ma to zapewnić lepszą realizację przez jednostki badawcze swoich zadań.
 W dniach 3-5 grudnia br. w Supraślu odbędzie się 9 Międzynarodowe Forum - Innowacyjne Technologie dla
Medycyny (ITMED 2015).
DYDAKTYKA
 Po uwzględnieniu wszystkich obciążeń dydaktycznych (w tym zajęć dla studentów z wymiany Erasmus)
niedopensowanie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Fizyki spadnie do poziomu ok. 700 godz.
FINANSE
 Od 10 grudnia br. zostanie uruchomiony system OSF (na stronie internetowej OPI), w którym będzie można
składać wnioski o przyznanie środków na finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Termin: do 31
grudnia br.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.
VARIA
 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.



