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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB
SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE
 Na uroczystości otwarcia nowej siedziby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w kampusie
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (10 grudnia br.) Wydział Fizyki UwB będzie reprezentować
prof. Marek Kisielewski.
 W dniach 21-22 grudnia br. odbędzie się spotkanie przedstawicieli UwB z władzami i dziekanami z Grodna
(Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы). 22 grudnia (wtorek) w sali Rady Wydziału
o godz. 10.00 planowane jest spotkanie samodzielnych pracowników Wydziału Fizyki z dziekanem Wydziału
Fizyczno-Technicznego GUP (http://www.ftf.grsu.by/) w celu omówienia konkretnych programów współpracy.
 Wydziałowymi koordynatorami Festiwalu Nauki i Sztuki (imprezy planowane w 2016 r.) zostali dr hab. Ryszard
Gieniusz i dr Krzysztof Gawryluk.
BADANIA NAUKOWE
 Ukazało się nowe Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015 r., poz. 1842 z 10 listopada 2015 r.)
 Ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2015 r., poz. 2015
z 2 grudnia 2015 r.) Najważniejsze kryteria oceny jednostek w 2017 r. zostaną przedstawione na posiedzeniu
Rady Wydziału.
DYDAKTYKA
 Fundacja Banku Zachodniego WBK przekazała Uniwersytetowi środki przeznaczone na jednorazowe stypendia
dla wyróżniających się studentów. Jedno stypendium przeznaczone dla studenta z Wydziału Fizyki powinien
otrzymać Grzegorz Ostapczuk (wniosek przesłany do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich).
FINANSE
 Zakład Fizyki Magnetyków, po skutecznych odwołaniach poprzednich decyzji odmownych, uzyskał 115 tys. zł
na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (Laboratorium femtosekundowych czasowo-przestrzennych
badań optomagnonicznych).
 10 grudnia br. na stronie OPI został uruchomiony system OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), w którym do
31 grudnia br. można składać wnioski o przyznanie środków na finansowanie działalności upowszechniającej
naukę.
 Fundacja Banku Zachodniego WBK przekazała Uniwersytetowi środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów
związanych przede wszystkim z prezentacją wyników badań naukowych na zagranicznych konferencjach
międzynarodowych przez wyróżniających się pracowników naukowo-dydaktycznych. Nasz wydział może liczyć
na 2-3 jednorazowe dofinansowania. Szczegóły znają kierownicy zakładów naukowych.
ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU
 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.
VARIA
 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.



