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Biuletyn Informacyjny WYDZIAŁU FIZYKI UwB 

SPRAWY KADROWE I ORGANIZACYJNE 

• JM Rektor zatwierdził 5 wniosków Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry, w 5 przypadkach był innego 

zdania, zgadzając sie się tylko na jednoroczne przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy z 

dodatkowym warunkiem ukończenia w tym czasie doktoratu lub habilitacji. 

• Senat zatwierdził wniosek Wydziału Fizyki o nadanie p. Sylwestrowi Lesiakowi Złotego Medalu za 

Długoletnią SłuŜbę oraz wniosek o nadanie p. Bogusławowi Prusowi Srebrnego Medalu za Długoletnią SłuŜbę 

(Uchwała nr 790, zob. niŜej). 

• Konsultowane są kolejne wersje projektu budowlanego nowego budynku fizyki w kampusie uniwersyteckim. 

ZbliŜamy się do projektu końcowego, który ma powstać do połowy czerwca br. 

BADANIA NAUKOWE 

• W dniach 22-28 kwietnia odbywa się VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Wydział Fizyki prezentuje 

pokazy ciekawych doświadczeń fizycznych „fale wokół nas” (prof. Marek Kisielewski), zabawki fizyczne 

(dr Ryszard Gieniusz, studenci, nauczyciele i uczniowie z I LO), komputerowe symulacje procesów 

fizycznych (dr Maciej Piętka), film „Eyes on the Skies” (dr Marek Nikołajuk), obserwacje i pogadanki w 

Obserwatorium Astronomicznym (mgr Andrzej Branicki) oraz wykłady „W poszukiwaniu początku czasu” 

(prof. Michał Spaliński) i „Współczesne optyczne obserwatorium astronomiczne” (dr Marek Nikołajuk). 

• Kierownik Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk 

Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim, dr hab. Piotr Rybka, prof. UW, zwrócił się z 

prośbą o zaznajomienie naszego środowiska ze studiami doktoranckimi w tym Studium (podwójni 

promotorzy, gwarantowane stypendia, szczegóły na stronie www.mismap.uw.edu.pl). 

FINANSE 

• Wydział Fizyki otrzymał 19450 zł na badania własne. W ubiegłym roku dotacja BW wynosiła 33655 zł. Jest 

to 57.8% dotacji ubiegłorocznej.  

• Kierownicy Zakładów otrzymali informacje o podziale funduszy BST i BW na rok 2009. Podział został 

dokonany na podstawie zasad uzgodnionych na posiedzeniu kolegium dziekańskiego w dniu 20 kwietnia. 

• Szczegółowy bilans przychodów i wydatków Wydziału Fizyki w działalności dydaktycznej w 2008 r. zostanie 

przedstawiony na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 27 kwietnia.  

• Uczelnia ma zapewnione środki na tegoroczne podwyŜki uposaŜeń, średnio o 3.65%. Nie ma jeszcze decyzji, 

czy wszyscy dostaną jednakowe podwyŜki procentowe, czy o wysokości indywidualnych podwyŜek w 

róŜnych grupach pracowniczych będą samodzielnie decydować wydziały. Prorektor Proniewski nie widzi 

moŜliwości zwiększenia wysokości podwyŜek przy wykorzystaniu środków własnych Uczelni, która, po raz 

pierwszy od dłuŜszego czasu, kończy 2008 r. ze stratą ok. 2.7 mln zł („kiedy inwestujemy, nie podwyŜszamy 

płac!”). 

DYDAKTYKA 

• Nie uczestniczyliśmy w ostatnim przed wakacjami wyjeździe promocyjnym do Augustowa i Moniek. 

ZARZĄDZENIA REKTORA I UCHWAŁY SENATU 

• Uchwała nr 782 Senatu UwB z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki nowej specjalności w 

ramach kierunku fizyka. Uchwała dotyczy specjalności fizyka medyczna. 

• Uchwała nr 790 Senatu UwB z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wniosków o nadanie odznaczeń. Jak juŜ wspomniano, na 

liście do odznaczeń znalazło się dwóch naszych pracowników, p. Sylwester Lesiak i p. Bogusław Prus. 

• Uchwała nr 792 Senatu UwB z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Wydział Fizyki powoła pełnomocnika do tych 

spraw. 

• Uchwała nr 794 Senatu UwB z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 603 Senatu UwB z dnia 19 grudnia 

2007 r. w sprawie misji i strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. 

VARIA 

• Brak nowych informacji.          � 
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