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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 Rozpoczęły się procedury wyborcze nowych składów organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu 

w Białymstoku. Kalendarz wyborczy w 2016 r. zatwierdzony Uchwałą nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej 

(przedstawicielem Wydziału Fizyki w Komisji jest dr Jan Żochowski): 

- wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu –   do 23 marca 

- wybory do Kolegium Elektorów Wydziału i przedstawicieli do Rady Wydziału – do 8 kwietnia 

- wybory indykacyjne rektora i wybór rektora –    do 20 kwietnia 

- wybory przedstawicieli do Senatu –      do 11 maja 

- wybór prorektorów i dziekanów –      do 18 maja 

- wybory prodziekanów –       do 1 czerwca 

Wydział Fizyki w Kolegium Elektorów ma: 4 mandaty samodzielnych nauczycieli akademickich, 2 mandaty 

pozostałych nauczycieli akademickich wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarzadzania, 1 mandat pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarzadzania oraz 6 mandatów 

studenckich wspólnie z Wydziałem Prawa, ewentualnie (do ustalenia na posiedzeniu Senatu) 3 mandaty 

studenckie wspólnie z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii. 

Wydział Fizyki w Senacie będzie mieć: 2 mandaty samodzielnych nauczycieli akademickich (dziekan + 

jeden wybrany przedstawiciel tej grupy), 1 kandydata na przedstawiciela pozostałych nauczycieli 

akademickich, 1 kandydata na przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

oraz 2 mandaty studenckie wspólnie z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziałem Ekonomiczno-

Informatycznym w Wilnie. Z 30 kandydatów z grupy niesamodzielnych nauczycieli akademickich zostanie 

wybranych 5 senatorów, a z 20 kandydatów z grupy nienauczycieli zostanie wybranych 3 senatorów. Mandat 

senatora uzyska w sumie 8 studentów. 

Na posiedzeniu Rady dokonamy wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej i ustalimy liczebność Rady Wydziału 

i Kolegium Elektorów Wydziału. 

BADANIA NAUKOWE 

 15 stycznia br. w auli Wydziału Fizyki odbyła się konferencja naukowa Polska Bibliografia Naukowa 

w kontekście obowiązków sprawozdawczych jednostek naukowych na podstawie aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa. Konferencje organizował Zespół Wsparcia Użytkowników PBN (Polskiej Bibliografii 

Naukowej) i POL-index z firmy Index Copernicus International. Zespół ten jest autorem oprogramowania 

wykorzystywanego przy ocenie parametrycznej jednostek. Tematem konferencji były różne problemy 

z wprowadzaniem publikacji do Modułu Sprawozdawczego PBN i migracji danych z bazy PBN do bazy POL-on. 

W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób, w tym 40 osób z różnych jednostek Uniwersytetu w Białymstoku 

(6 uczestników z Wydziału Fizyki). Gości powitał Prorektor Dariusz Kijowski. Nasz wydział został 

przedstawiony w krótkim wystąpieniu dziekana. 

 23 grudnia 2015 r. na stronie MNiSW opublikowany został nowy wykaz czasopism punktowanych. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-

punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html. Część A zawiera listę 11114 czasopism 

posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports. Niektóre 

czasopisma będące w kręgu zainteresowań pracowników naszego Wydziału Fizyki zmieniły punktację w zakresie 

 5 pkt. 130 czasopism, w których ukazują się nasze publikacje straciło w sumie 80 pkt. Najwięcej bo 10 pkt. 

straciło czasopismo Journal of Instrumentation (spadek z 35 pkt. na 25 pkt.).  

DYDAKTYKA 

 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 

FINANSE 

 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.  

VARIA 

 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki.       
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