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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

 W wyniku wyborów przeprowadzonych na Wydziale Fizyki 31 maja, Prodziekanem ds. Ogólnych został dr hab. 

Andrzej Andrejczuk, prof. UwB, a Prodziekanem ds. Studenckich został dr hab. Marek Nikołajuk. 

Gratulujemy wyboru.  

NAUKA 

 Do 8 lipca trwają konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym. Projekt z 6 czerwca br. przynosi zmiany mające na celu umożliwienie uwzględnienia w 

ocenie osiągnięć jednostek naukowych świadczących o poziomie ich działalności naukowej w odniesieniu do 

standardów międzynarodowych. Zmniejsza się np. liczba ocenianych publikacji 3N do 2N. Szczegóły na stronie 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12286200/12356614/12356615/dokument224647.pdf  

 Do 15 lipca trwa nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Swoich kandydatów mogą 

zgłaszać jednostki naukowe, którym przyznano co najmniej kategorię A lub podmioty reprezentujące środowisko 

naukowe. Każda organizacja może zgłosić jednorazowo dwóch kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.  

DYDAKTYKA 

 Polska Komisja Akredytacyjna przedstawiła listę ekspertów w Zespole Nauk Ścisłych. Do sekcji Nauk 

fizycznych został wybrany dr hab. Marek Nikołajuk (astronomia, astrofizyka). 

 Trzy zespoły wyłonione w konkursie Ustawa 2.0 przedstawiły swoje pomysły na zmiany w polskim szkolnictwie 

wyższym. Zespoły kierowane przez prof. Marka Kwieka (UAM w Poznaniu), dr Arkadiusza Radwana (Instytut 

Allerhanda) oraz prof. Huberta Izdebskiego (Uniwersytet SWPS) przygotują do stycznia 2017 r. założenia do 

nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

FINANSE 

 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

 Brak informacji dotyczących bezpośrednio Wydziału Fizyki. 

VARIA 

 Jest to ostatni informator w tej kadencji. Urzędowanie władz dziekańskich w tej kadencji kończy się 31 sierpnia 

(za 65 dni). 

 

 

Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę.  

Życzę udanego wypoczynku wakacyjnego i nabrania sił do realizacji nowych planów  

i pokonywania kolejnych wyzwań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,  

wspólnie z nowymi władzami wciąż młodego, ale już wyróżniającego się, Wydziału Fizyki. 

Panom Prodziekanom, prof. Markowi Kisielewskiemu i dr hab. Zbigniewowi Hasiewiczowi,  

bardzo dziękuję za wyręczanie w wielu obowiązkach i ciągłe wsparcie  

w sprawowaniu funkcji dziekana Wydziału Fizyki  
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