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Sprawozdanie Rektora z realizacji programu wyborczego

Szanouml Paistuto,
juz po raz trzeci skladam Panstwu sprawozdanie z realiz,acji moich

zamierzeft, o kt6rych mouilem ubiegajqc siq o funkcjg rektora IJutB. Zgcie
pokazalo, 2e t9 kadencjg zdominowalg duie trudne spranuA - stratA
finansoue Uniuersgteht i kampus. Nieuqtpliugm sukcesem jest to, ite mamA
jut ustabilizouanq sgtuacjq ftnansouq. Z wgkonania planu finonsowego za
2014 rok ugnika, 2e uczelnia zamkngta ten rok zgskiem - co prautda
niewielkim - u tugsoko!;ci 800 tgs. zl. Ptzgpomng, ire rok 2013 zamgkali{mg
stratq u ugsoko6ci 3,2 mln zl. To bglo moje najuigksze zmartwienie.
Wiedzialem, 2e nasza ueelnia nie mo2e liczgC na 2adnq ,ekstra" pomoc
z budLeht paristwa czg te2 inngch nadn-tgczajngch 2r6det. MogliSmg i nadol
moZemA liczg1 jedgnie na siebie, o czgm przekonalem sie prou.ndz4c rozmouA
u) instgtucjach ftnansujqcgch d-zialalnoSt UutB. Wprouadzenie planu
naprau)czego dal.o zakNadane reaitatg. Realizacja tego planu jest ugsilkiem
calej naszej spotecznoSci. Za jego przyjqcie i uprou.tadzenie w 2gcie
wszystkim Pansttuu dzi7kuj7. Sam nie bgtbgm u stanie tego zrobi6. Warto
podkrei;lig 2e dodatni ugnik finonsowg osiqgnpliSmg bez uu.tzglqdnienia
w nim uptgu6u ze sprzedor2g nierucLamoSci. Likutidowanie stratg popzez
urAprzeda:z tgch nientchomoSci, bez usunigcia przAczAn jej powstau,tania,
bgtobg ,,ptzejadaniem' majqtku. Na to nie moglem sig zgodzit, chocia2
niekt6rzg mocno mnie do tego zach.qcali. W tgm roku planouang ugnik
finansowg to zgsk u tugsokoici 6mln zl, ale z uu,tzglgdnieniem otrzgmanej
w br. ratg z tgtutu sptzedu2g budgnku biblioteki. No u,ttaSnie, czg musielismg
sprzedanuaC ten budgnek? Odpotoiem tak - za sprzedaZq bgtr prawie calg
Senat (jeden glos tustrzgmujqcg sid. Ja miatem inng pomysl (stworzenie
jednej biblioteki centralnej z pozostawieniem czgtelni na ugdzialach), ale rue
moglem pzekonae do niego wiekszoSci. Clrcq podkreSlii, 2e sprzedali1mg
budgnek - a nie jak chcieli to tuidzie1 ztoSliwcg - bibliotekq. Ta , szczqsliwie"
ocalala i obecnie, po prueprowadzce, znajduje sig u kampusie i budgnlat przg
uI. Akademickiej. Teraz trzeba wgbudotuoi nowg, mniejszg budgnek
biblioteki, rozpoegnajqc u ten spos6b realiz,acjg drugiego etapu rozbudowg
kampusu. Poza bibliotekq chcemg zlokalizouaC tu kampusie Wgdziat
Historyczno-Socjologiczng oraz Wgdzia| Filologiczny i dodatkouo niekt6re
jednostki Wgdziafu Ekonomii i Zarzqdzania oraz Wgdzialu Pranaa. Chcqc to
zrobii musimg sprzedac nieugkorzystgwane ju2 przez na,s nieruclnmoSci, co
jest juz mocno zaau)ansou)ane, ale nie takie Notwe.

W pa'2dzierniku tego roku otwieramy oficjalnie nasz kompus. Ci72ko bgl.o
zakonczgi tg inuestgcjq - uierzcie mi Panstwo! Gl6tany problem uziqtr siq
stqd, 2e ugkonauca zanEgl kosztorys jego realizacji i chcial ugbudowac za
17O mln coS, co jest uarte ponad 2O0 mln zt. Chce zapeu,tni6, i:e do budoug
kampusu nie dotro2gli{my ani grosza ponad to, co wynikato z okrtA
uykonawcg. To obra.atje skalg problemlw zwiqzangch z tq inwestgcjq.
Zakoriczgl siq proces budoutg, a rozpoczql proces sqdowg. Ale to
przewidgwaliSmg i mam nadziejg, 2e u,tkr6tce uda sig nom rozsttzAgnqt ten
sp6r ugodou.to. CzA uarto bglo budoua6? Wqtpiqcgch zachgcam do
odtuiedzenia starych budgnk6w, gdzie jeszcze nieda uno bgta informatgka,
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biologia czg te2 fagka Po takim spacerze ka'2dg zroatmie, dlaczego kampus
bgt nam potrzebng. Warto doda6, 2e kampus uzgskat ugr62nienie w postaci

"Podlaskiej 
Marki Rolot", co {uiadeg o tgm, 2e zostal dobne oceniong przez

mieszkanc6w regionu.

Uporzqdkowanie naszgch finans6w oraz otwarcie kampusu to wedlug mnie
najuiqksze sukcesg, ktore osiqgngliSmg w ubieglgm rolqt akademickim. Nie
sq one jedAne. Tradgcgjnie ju2 - w punktach - przedstauiam inne osiqgniecia
warte odnotowania.

1. Uchwalono ,, Strategig rozwoju Unituersgtetu w Bialgmstoku na lata 2014-
2024", gdzie zapisane zostalg podstauou-te kierunki naszego ronaoju.
Teraz tzeba jq zrealizoua1, co bgd.zie zdecgdouanie trudniejsze nib
napisanie.
UzgskaliSmg dodatkotug 1 mln 652 tgs. ztr na wgdatki zuio&ane
z eksploatacjq budgnk6tu kampusu. Kwota ta zostala uuzglgdniona
tu podstawie dotacji obzgmguanej z buditetu panstua.
Nasi pracounicg uzgskali 18 stopni doktora, 20 doktora habilitouanego
i 12 tgtuliw profesora.
Utu.torzono nowe kientnki studiow, o mianowicie logistgkp (studia
piertuszego stopnia), fiIozofip i etgkq $tudia pienuszego stopnia),
kognitguistgkg i komunikacjg $tudia pierutszego stopnia), kryminologig
(studia drugiego stopnia), bezpieczeftstwo narodowe $atdia drugiego
stopnia) oraz 20 nowgch specjalnoSci.
Uructnmiono europeistgkg na naszAm u-tgdziale zamiejscotugm u Wilnie.
Wgd-ziaN Matematgki i Informatgki otrzgmal kategorig "8", co utratwi nasze
starania o uzgskanie uprawnieft do doktoryzowania z matematgki. Jest to
niezbqdny tuarunek utrzgmania przez UtuB statusu uniwersgtetu

" 
b ezprzg miotnikou e g o".

Wydzia| Fizgki wgstqpit z unioskiem o uprananienie do nadanuania stopnia
doktora habilitouanego u dziedzinie nauk ftzgengclt
Uniwersgtet ponownie dobrze wgpadt w ,,rankingu naukou-tgm" Politgki
przggotouangm na podstawie liczbg publikacji instgtucji naukoutgch
tu Polsce znajdujqcgch sig ut bazie Web of Science. Ze ulzglgdu na indeks
Hirscha (H = 59) zajql 27 miejsce wSr6d 86 oceniangch instgtucji.

9. Uniuersgtet uzgskol dwa potentg krajowe. Do Urzpdu Patentouego RP
zlo2ono piqi zgloszen patentougch i jedno zgloszenie do Europejskiego
Utzgdu Patentotueg o EPO.

10. Uruchomione zostalo Uniwersgteckie Centrum Kultury, zanzqdzane przez
somorzqd sitdencki.

11. Bardzo dobrze uktada sig tusp6tpraca z samorzqdem shtdent6u
i doktorant6ut. Warto podkreilic du2q aktgwno66 tych organizacji.

12. W kampusie uroczg1cie otuarto Uniuersgteckie Centntm Przgrodnicze.
Warto tam sig ugbrac, abg zobaczgd bogate zbiory i to jak sq
eksponotaane.

13.Rozpoczqto funkcjonowanie Uniwersgteckie Centrum Obliczeniowe,
kierowane przez nouo zatrudnionego dr. hab. Witolda Rudnickiego, prof.
UwB.

14. Potustala uniwersgtecka sp6lka spin-off (Centrum Eksperckie UwB), kt6ra
zajmuje sig komercjalizacjq wiedzg pracou.tnik6w naszego Uniwersgtetu.

4.

5.
6.

R
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15. Prowadzimg u dalszgm ciqgu, pomimo tt-tielu trudnoSci, ksztalcenie
student6u-t z Grodna.

16. Pomimo obiektyungch tntdnoSci ronuija sie usp6lpraca z Sieciq
Uniutersgtet6w Pogronicz,a. Na u,tiqzano tak'2e utsp6lpracg z inngmi
oSrodkami akademickimi, u{r6d kt6rych warto ugr62nic Uniuersity of
Cambridge (podpisanie porozumienia o usp6lpracg i utworzeniu sieci
naukowej ze Slqskim tJniwersytetem Medgczngm, Uniuersgtetem
Medgczngm u) Biatgmstoku i Wgdzialem Proua Uniuersgtetu
w Bialgmstolot). Tnajq rozmouA u.t spranaie pzgstqpienia UwB do
BSRUIV (Baltic Sea Region Uniuersitg Netuork).

17. Dobtze uktada siq uspolpraca z Uniwersgtetem Medyczrtym i Politechnikq
Bialostockq.

Na konan trzeba odnotoutat nasze porq2kL Oto one:

1. Spada liczba student6u, u.) tAm zwlaszcza niestacjonamych.
Dramatgczng jest spadek liczbg sfuchaczg studi6u podgplomouych.

2. Nie uda siq uruchomit wszgstkich oferoutanych kierunk6u studiott-t (m.in.

filozofii, przyrodg, politgki spolecznej ).
3. Nasi pracounicg uzgskujq coraz mniej grant6ta.
4. Wgdzial Matematgki i Informatgki nie otrzymal uprananien do nadanaania

stopnia doktora z matemotgki.
5. Nie przgnoszq dobrych rezitat6w nasze starania o pozgskanie student6w

z zagranicy.
6. Nie udoje sig nam uzgskac Srodkou finansowgch na zalanp nieruchomoSci

na siedzibg filii tu Wilnie.

Przed nami noug rok akademicki, w kt6rym nojutigkszgm wyzuaniem bgdzie
przygototuanie sig do funkcjonouania niektorych wgdziat6u z coraz mniejszq
liczbq student6w. Peune dzialanio jut podjqliSmA u tAm rolo4 ale uyniki
rekrutacji wskazujq, 2e nie bpdq one wAstarczajqce. Jest to uedlug mnte
najpoua'2niejsze zagrohenie dla UulB. Uniwersytet przetru.)a, o ile bgdzie mial
student6u! Jestem peuien, 2e sobie z nim poradzimg, ale bqdzie to ugmagalo
tuigkszego zaanga:zouania uszgstkich pracounik6u.t Uniuersgtetu. Na to
licze!

O tuszystkich u-ta2nych spranuach dotgczqcgch Uniuersgteht staram sig
Paftstua na bie2qco informouat. Slu2q temu m.in. spotkanio otuarte -
z pracounikami Uniuersgtetu i poszczegolngch ugdzial6ut, listy tugsglane
pocztq elektronicznq oraz Informator Uniuersgtecki. Wszgscg, ktorzg chcq
mogq, korzystajqc z tgch form kontaktu, uzgskac infonnacjq o tgm, co dzieje
siq na naszgm Uniwersgtecie. Ja tak2e chciatbgm poznat Paftsttuo opinie
i uuagi dotgczqce funkcjonoutania naszej uczelni - etel@ttttub.edu. pI.

Se rd.ecznie pozdraulam
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1. Wadze rektorskie - kadencja 2012-2016

Rektor
Prof. dr hab, Leonard Etel

Prorektozy
Dr hab. Robert Ciborowski, orof. UwB

Prof. dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz
Dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB
Prof. dr hab. Dariusz Kijowski

2. Dzialalno66 Senatu i Rektora

2.1. Sklad Senatu - kadencja 2012-2016

Rektor
Prof. dr hab, Leonard Etel

Prorektozy
Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

Prof, dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz
Dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB

Prof. dr hab. Dariusz Kijowski

Dziekani
Dr hab. lwona Ciereszko, prof. UwB

Prof. dr hab. Boguslaw Nowowiejski

Prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
Prof. dr hab. Emil Plywaczewski
Dr hab. Miroslaw Sobecki, prof. UwB
Dr hab. Wojciech Sleszyriski, prof. UwB
Prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB

Prof, dr hab. Eugeniusz Zukowski

Samodzielni nauczyciele akademiccy
Prof, dr hab. Jan Cie6liriski
Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB
Prof, dr hab. Anatol Kojlo

Dr hab. Adam Sadowski, orof. UwB

Prof. dr hab. Jezy Nikitorowicz
Prof. dr hab. Slanislaw Prutis
Prof. dr hab. Andzej Sadowski
Dr hab. Marian Uba, prof. UwB

Niesamodzielni naucryciele akademiccy
Dr Beata Kalska-Szoslko
Dr Kzysztof Korotkich

Dr Jaroslaw Matwiejuk
Dr Wojciech Siwak
Dr Ewa Tokajuk

Pracownicy niebgd4cy nauczycielami

- ds. ekonomicznych
- ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq
- ds. dydaktycznych i studenckich
- ds. organizacji i roar/oiu uniwersytetu

- ds. ekonomicznych
- ds. naukr i wsp6lpracy z zagranic4
- ds. dydaktycznych i studenckich
- ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Matematyki i Informatyki
- Wydzial Prawa
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Historyczno-Socjologiczny
- Wydzial Ekonomii i Zaz$zania
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie
- Wydzial Fizyki

- Wydzial Fizyki
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Ekonomii i Zazqd.zania
- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Prawa
- Wydzial Historyczno-Socjologiczny
- Wydzial Matematyki i Informatyki

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Prawa
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wvdzial Ekonomii i Zazadzania
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Mgr Danuta Albowicz

Dr Czeslaw Byliriski
Mgr lValgozata Ludera
Pzedstawiciel doktorant6w
Mgr Joanna Juszczuk
Pzedstawiciele student6w
Bartosz B6r2ynski
Beata Chodyna
Mateusz Olchanowski
Pawel Osm6lski
Michal Rudy
wal(at

wal(at

Z glosem doradczym
Mgr Tomasz Zalewski
Mgr Katazyna Lyszczaz
Mgr Halina Bzeziiska-Stec
Dr hab, Andzej Kisielewski
Dr hab, Maciej Karczewski
Mgr Agnieszka Gryka

Zaproszeni
Mgr Agnieszka Bujakowska
Mgr Katazyna Dziedzik
Dr Anna Harbig
Mgr El2bieta Kozlowska-Swiqtkowska
Mgr El2bieta Nawrocka-t-azuk
Mgr Michal Prutis
Mgr Malgozata Sadlowska-Suprun
Mgr Adam Wyszczelski

- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
. DSKiST
- Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich

- Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Ekonomii i Zazqdzania
- Wydzial Prawa
- Wydzial Matematyki i Informatyki
- Wydzial Prawa

- Kanctez
- kwestor
- Biblioteka Uniwersytecka
- NSZZ,,Solidarno6i"
- ZNP
- ZZBIPB ,,Bibliotekaze Polscy" - Zwiqzek
Zawodowy Uniwersytetu w Bialymstoku

- Dzial Rektorski
- rzecznik prasowy
- SPNJO
- Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
- radca prawny
- radca prawny
- Sekcja Informacji i Promocji
- SWF|S

2.2. Komisje UwB i pelnomocnicy Rektora

W roku 2014/2015 w Uniwersytecie w Bialymstoku dzialaly:

komisje senackie
Senacka Komisja ds. Nauki
Pzewodniczqca prof. dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz
Senacka Komisja ds. KsztaNcenia
Pzewodniczqcy dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB

Senacka Komisja Finansowo-Budietowa
PzewodniczEcy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
Senacka Komisja ds, Kadry Naukowej i Zatrudnienia
Pzewodniczqcy dr hab. Miroslaw Sobecki, prof. UwB
Senacka Komisja Prawno-Statutowa
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Dariusz Kijowski
Senacka Komisja Oceniajqca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydzialami
Pzewodniczqcy dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB

komisje oceniaj4ce i dyscyplinarne
Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytulem Naukowym Profesora oraz Dziekan6w
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Jezy Nikitorowicz
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Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
Pzewodnicz4cy prof. dr hab. Leonard Etel

Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich
Przewodniczqca dr hab. Urszula Golaszewska-Kaczan, prof. UwB

Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
PzewodniczEcy dr Dariusz Ku2elewski

Odwolawcza Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
Pzewodniczqcy dr hab, Adam Doliwa

inne komisje
Uczelniana Komisja Wyborcza
PeewodniczEcy dr Andzej Jackiewicz
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Pzewodniczqcy dr hab. Jezy Halicki, prof, UwB

komisje rektorskie
Rektorska Komisja ds. nauczania Polak6w na Wschodzie
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Jezy Nikitorowicz
Rektorska Komisja ds, oceny parametrycznej, instytucjonalnej i programowej
Pzewodnicz4ca dr hab, El2bieta Awramiuk, prof, UwB

Rektorska Komisja ds, promocji
Pzewodniczqca mgr Katazyna Dziedzik
Rektorska Komisja ds. organizacji systemu bibliotecznego
Pzewodniczqcy dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB

Rektorska Komisja ds. opracowania programu dostosowuj4cego dzialania podstawowych
jednostek organizacyjnych do zmniejszajqcej sig liczby student6w
Pzewodniczqcy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
Reklorska Komisja ds. opracowania zasad rozliczania koszt6w dzialalnoSci jednostek
podstawowych Uniwersytetu w Bialymstoku
Pzewodniczqcy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

Zespol ds, monitorowania i wdraiania strategii Uniwersytetu w Bialymstoku
Pzewodniczqcy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

pelnomocnicy Rektora
ds. Centrum Edukacji Ustawicznej
ds. os6b niepelnosprawnych
ds. czasopism naukowych

- prof. dr hab. Elwira Kryiska

- dr Dorota Otapowicz

- dr Rafal Dowgier
ds. wsp6lpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej- dr Jaroslaw Matwiejuk
ds, wsp6lpracy z gospodarkfu sieci naukowych i miqdzynarodowych

- prof. dr hab. Henryk Wnorowski
ds. oceny parametrycznej, instytucjonalnej i programowej

- dr hab. El2bieta Awramiuk, orof. UwB

- dr Joanna Borowik

- dr Anna Rybak

- prof. dr hab, Joanna Salachna

- dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB

2.3. Uchwaly Senatu

W roku akademickin 201412015 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podjql 165 uchwal w sprawach:
1. personalnych:

. uzupelnienia skladu komisji senackich, komisji dyscyplinarnych, Uczelnianej Komisji Wyborczej,
zgloszenia kandydat6w do Polskiej Komisji Akredytacyjnel (6),

ds. pozauniwersyteckich form ksztalcenia
ds. nauczania na odlegloSi
ds, studi6w doktoranckich
ds. jako6ci ksztalcenia

l0
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. wniosk6w o nadanie odznaczen paistwowych, wniosk6w o nadanie Medalu Komisji Edukacji

Narodowej, pzyznania ,,Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku', pzyznania nagrody Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wy2szego (4),

. zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego (38).

gospodarczych: planu zeczowo-finansowego, jego nowelizacji, zatwierdzenia sprawozdania

finansowego, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zeczowo-finansowego, wyboru

podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego oraz w innych sprawach zwiqzanych

z gospodarkq finansowq Uniwersytetu (23).

dydakgcznych, studenckich i doktoranckich:
o wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okre6lajqcych zasady

twozenia program6w ksztalcenia dla okreSlonych kierunk6w, profili i poziom6w ksztalcenia

studi6w wy2szych (2),

. wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okre6lajqcych zasady

twozenia plan6w i program6w studi6w doktoranckich (1),

o wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okre6lajqcych zasady

twozenia plan6w i program6w studi6w podyplomowych oraz kurs6w doksztalcaj4cych (1),

. wzor6w um6w o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne Swiadczone na zecz student6w
(1 ),

o rodzaj6w zajgi dydaktycznych i liczebnoSci grup studenckich (1),

. Regulaminu studiow Uniwersytetu w Bialymstoku (2),

. zmian Regulaminu studidw doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

. zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w zwalniania

z tych optat (2),

. zwiQkszenia w planach studi6w stacjonamych og6lnej liczby godzin zajgc dydaktycznych ponad

ustalonq w dotychczas obowiqzujqcych planach studi6w (1),

r Uczelnianego Systemu Zapewniania Jako5ci Ksztalcenia w Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

o polityki zapewniania jako6ci ksztalcenia w Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

o organizacji potwierdzenia efekt6w uczenia sie w Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

. zasad i trybu rekrutacji na studia tzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim

201512016 (1\,

. zmian warunkow i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia

magisterskie, studia pienrszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 201512016

(1 ),
. warunk6w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie,

studia pienvszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 201612017 (1),

o liczby miejsc na poszczeg6lnych kierunkach studidw stacionarnych w roku akademickim

201512016, w tym liczby miejsc dla osob, dla kt6rych bgdzie to kolejny kierunek studi6w (2),

. zmian zasad pzyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureat6w oraz finalist6w olimpiad

stopnia centralnego, laureat6w konkurs6w migdzynarodowych oraz og6lnopolskich, w tym

organizowanych pzez uczelniq (1 ),
. zasad pzyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureat6w oraz finalist6w olimpiad stopnia

centralnego, laureat6w konkurs6w migdzynarodowych oraz og6lnopolskich, w tym

organizowanych pzez uczelnig (1),

o warunk6w i trybu kierowania za granicg pracownik6w, doktorantow, student6w Uniwersytetu

w Biaiymstoku i wykonawc6w projekt6w niebgdqcych pracownikami Uniwersytetu w Bialymstoku

w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (1),

. twozenia i likwidacji kierunkdw studi6w i specjalno6ci, okre6lenia efekt6w ksztalcenia dla

kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia oraz twozenia, likwidacli i zmiany nazwy studi6w
podyplomowych (28).
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4. nauki ibadaf naukowych:
. wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego (2),

o zasad wyr62niania rozpraw doktorskich (1),

. zmian wzor6w dyplomu doktorskiego i dyplomdw habilitacyjnych wydawanych pzez Uniwersytet
w Bialymstoku (1 ),. utwozenia sp6lki celowei (1),

o Regulaminu zarzqdzania prawami wlasnoSci inlelektualnej oraz zasad komercjalizacji wynik6w
pracy intelektualnel w Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

o Regulaminu kozystania z infrashuktury badawczej Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

. Regulaminu kozystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej ze Srodk6w projektu

,,W kierunku aplikacyjno6ci - doposa2enie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno

Uniwersytetu w Bialymstoku" w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j Polski Wschodniej
2007-2013, Dzialanie 1.3 Wspieranie Innowacji (1),

. Regulaminu kozystania z infrastruktury badawczel Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego
(1 ).

5. innych istotnych dla Uniwersytetu:
. zatwierdzenia sprawozdania Rektora (1),

. zmian w Statucie Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

. Strategii rozwofu Uniwersytetu w Bialymstokunalata20l4-2024 (11,

. kierunk6w dzialan wladz uczelni w sytuacji znacznego spadku liczby student6w podejmuiqcych

studia na Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

r poparcia inicjatywy Rady Wydzialu Biologiczno-Chemicznego uhonorowania pamiQci

prof, dr hab. Aliny Myrchy - popzez nadanie Sali audytoryjnej lnstytutu Biologii Jej imienia (1),

. zmian w struktuze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (17),

. um6w o wspdlpracy z podmiotami zagranicznymi (11),

. pzystEpienia Uniwersytetu w Bialymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoly Jqzyka
i Kultury Polskiej dla cudzoziemc6w (1).

Zazqdzenia Rektora
W roku akademickin 201412015 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 52 zarzqdzenia ustalajqce,
zmieniajqce lub uchylajqce dla Uniwersytecie w Bialymstoku zasady w zakresie:

. regulaminu pzyznawania iwyplacania Swiadczef pomocy materialnei: studentom Uniwersytetu
w Bialymstoku (2), doktorantom Uniwersytetu w Bialymstoku (2),

. oplal za studia (4), zasad i trybu postepowania w celu wyegzekwowania naleznych oplat za

Swiadczone uslugi edukacyjne (1),

. organizacji roku akademickieg o 201 52016 (21,

. szczegolowego harmonogramu pzeprowadzenia rekrutacli na rok akademicki 201512016
w systemie Intemetowei Rejestracji Kandydat6w (3),

. sposobu wylaniania grupy 5% najlepszych absolwent6w: studi6w pierwszego idrugiego stopnia
oraz jednolitych studi6w magisterkich Uniwersytetu w Bialymstoku (1), studi6w doktoranckich
Uniwersytetu w Bialymstoku (1) dla potzeb umazania 20% kredytu studenckiego oraz po2yczki

studenckiej,
o systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wy2szym POLon (1), powolania Uczelnianego

Koordynatora Systemu Informacji o Szkolnictwie Wy2szym POLon (1),

r zasad spozqdzania dyplomdw ukohczenia studi6w oraz suplement6w do dyplom6w (1),

. sposobu podpisywania pzez upowa2nionych Prorektor6w Uniwersytetu w Bialymstoku
Swiadectw ukoriczenia studi6w podyplomowych i Swiadectw ukoiczenia studi6w doktoranckich
(1),

r udzielania zam6wief publicznych (1),
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zasad wspolpracy z profesorem-seniorem Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

zmian w struktuee organizacyinej administracji cenkalnei oraz w Regulaminie organizacyjnym

Uniwersytetu w Bialymstoku (2),

zmian w struktuze organizacylnej Uniwersytetu w Bialymstoku (15),

prowadzenia spraw zwiqzanych z promowaniem doktorow i doktor6w habilitowanych

w Uniwersylecie w Bialymstoku (1 ),

Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczei Socjalnych Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

Regulaminu pzyznawania stypendidw doktoranckich w Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

Instrukcji obiegu dokumentow ksiqgowych Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

organizacji cyklu wydawniczego czasopism wydawanych na Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

zasad organizacji i rozliczania konferencji naukowych i edukacyjnych w Uniwersytecie

w Bialymstoku (1 ),

zasad wystawiania w Uniwersytecie w Bialymstoku faktur ze sprzedazy towar6w i uslug na zecz
os6b prawnych i fizycznych(1),

Otwartego Systemu Antyplagiatowego (1 ),

zasad i trybu spzeda2y nieruchomo6ci bgdqcej wlasno6ciE Uniwersytetu w Bialymstoku
polo2onej w Wilnie pzy ul. Aguonu 22 (1),

pzygotowania wniosku o platno6c, w tym zasad weryfikacji i po6wiadczenia zgodno5ci

wydatk6w wlqczonych do wniosku o platno6i z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatk6w w ramach POIiS do prolektu ,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu

Chemii" w ramach Programu Operacylnego Infrastruklura i Srodowisko 2007-2013 (1),

w sprawie procedur weryfikacji zgodno6ci wykonania rob6t budowlanych, uslug i/lub dostaw

z zawartq umowq do projektu ,,Budowa Wydzialu Fizyki onz Instytutu Chemii" w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 (1),

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnq zanqdzania projektem ,Budowa Wydzialu Fizyki

oraz Inslytutu Chemii" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013
( 1),

a

a

a

a

a

a

a

. w sprawie koszt6w finansowych postQpowai o nadanie tytulu naukowego oraz
postgpowari/pzewod6w o nadanie stopni naukowych (1).

Decyzje
W roku akademickin201412015 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 14 decyzji, Byly to decyzje

w sorawie:
. powolania, uzupelnienia skladu komisji doktoranckich istypendialnych (8),

. powolania Rektorskich Komisji (3), Zespolu ds. monitorowania iwdra2ania strategii Uniwersytetu

w Bialymstoku (1), Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1),

. wykonania rob6t remontowych i budowlanych w obiektach Uniwersytetu

w Bialymstoku (1 ).

Pisma ok6lne
W roku akademickin201412015 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal3 pisma ok6lne w sprawie:

. informacji o kandydacie na stanowisko profesora zwyczajnego (1) i profesora nadzwyczajnego

(1 ),o rozliczania wyjazd6w slu2bowych dla pracownik6w realizujqcych zajgcia dydaktyczne na

Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym (1 ),

Komunikaty
W roku akademickin 201412015 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 16 komunikat6w. Byly to

komunikaty w sprawach:
r wysokoSci stypendium doktoranckiego i liczby stypendi6w doktoranckich dla stacjonarnych

studi6w doktoranckich w roku akademickim 201412015 (1\,
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. okre6lenia zakresu dzialania Rektora iProrektor6w Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

o okreSlenia zakresu dzialania Kancleza Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

o terminu pzedstawienia raporlu samooceny Rektorowi Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

o wysoko6ci dochodu na osobQ w rodzinie studenta uprawniajEcej do ubiegania sie o stypendium

socialne, wysokosci slawek stypendi6w, zwigkszenia stypendium oraz zapomogi w roku

akademickim 201 41201 5 (2\,

. wysokosci dochodu na osobe w rodzinie doktoranta uprawniaiqcej do ubiegania siq

o stypendium socjalne, wysoko6ci stawek stypendi6w, zwigkszenia stypendium oraz zapomogi

w roku akademickin201412015 (2\,

o wysokoSci Srodk6w pzyznanych poszczeg6lnym jednostkom oraz wysoko6ci rezenruy Rektora

na stypendia dla najlepszych doktorant6w oraz wysoko6ci rezerwy w roku akademickim

2014t2015 (1),

. Srednich stawek (koszt6w) wynagrodzenia za 1

dydaktycznego w roku 2015 (1),

. stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne:

godzing realizowanq w ramach pensum

ponadwymiarowe (2), w ramach um6w

cywilnoprawnych (1 ),. os6b upowa2nionych do podpisywania dyplom6w i Swiadectw w Uniwersytecie w Bialymstoku
(1),

. w sprawie cennika oplat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2015/2016 (1),

r w sprawie limit6w miejsc pzyznanych studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach

studenckich w roku akademickim 2015/2016, obejmulqcych student6w wszystkich stopni

ksztalcenia, w tym student6w cudzoziemc6w, student6w przyie2d2alqych w ramach studenckiej
wymiany krajowej i migdzynarodowej, student6w pzylqtych w ramach porozumiefi o wspolpracy
edukacyjnej oraz doktorant6w (1).

Obwieszczenia
W roku akademickin 201412015 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal obwieszczenie w sprawie
ogloszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku i tekstu jednolitego Regulaminu

studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku.

2.4. Jednostki organizacyjne

Wydzialy
Wydziat Biologiczno-Chemiczny
Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
Wydzial Filologiczny

Wydzial Fizyki

Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Wydzial Matematyki i Informatyki

Wydzial Pedagogiki i Psychologii
Wydzial Prawa
Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie
Jednostki migdzywydzialowe
Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katedra Teologii Katolickiej
Katedra Teologii Prawoslawnej

Jednostki og6lnouczelniane
Biblioteka Uniwersytecka im. Jezego Giedroycia
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku

Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze im. Profesora Andzeja Myrchy
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Centrum Edukacji Ustawicznej

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu w Bialymstoku

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe

Jednostki pozawydzialowe

Archiwum

3. Studia i studenci

3.1, Rekrutacja na studia wyisze

O pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku akademickin 201412015 ubiegalo sig

9 403 kandydat6w. W wyniku rekrutacji pzyjgto na pierwszy rok studiow lqcznie 4 948 osob, w tymt na

studia stacjonarne 3 759 osob (2 518 na studia pierwszego stopnia, 1 241 na studia drugiego stopnia)

oraz na studia niestacjonarne 1 189 osob (566 na studia pierwszego stopnia, 623 na studia drugiego

stopnia). W por6wnaniu do wynikow rekrutacji z roku ubieglego lqczna liczba pzyjgtych na studia

zmniejszyla siq o 549 osdb. Znaczqcy wplyw na obni2enie wynik6w rekrutacji mialy dwa zasadnicze

czynniki: notowany od 201212013 spadek zainteresowania studiami niestacjonarnymi o'az ni|
demograficzny.

Na studiach stacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami, ze wzglgdu na liczbq zapis6w, byly: prawo

(647 kandydatow na 225 miejsc), ekonomia (597/150), kryminologia (582/50), pedagogika (569/330),

fi lologia angielska (345/1 00), bezpieczeristwo narodowe (331/50)

Ze wzglgdu na liczbg os6b pzypadajqcych na jedno miejsce najwiqkszym zainteresowaniem cieszyly

sig kierunki: kryminologia (12,0), bezpieczenstwo narodowe (6,6), administracja (5,0), ekonomia (4,0),

fi lologia angielska (3,5).

Szczegolowe informacje dotyczEce wynik6w rekrutacji na kierunki studi6w w poszczegolnych

jednostkach organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustruje tabela 1 ,

2014/2015abela 1 . na rok akademicki

Wydzial Kierunek studi6w

Liczba prryjetych na
poszczegolne formy studi6w

w roku akademickim 2014120'15

Stacjonarne Niestacionarne

Biologiczno-Chemiczny

Biologia 126 0

Chemia 119 0

Ochrona Srodowiska 31 0

Ptzyoda 0 0

Ekonomii i Zazqdzania

Ekonomia 349 245

Ekonomiczno-prawny 174 0

MiQdzynarodowe stosunki gospodarcze 93 0

Zatzqdzanie 115 0

Frlologiczny

Filologia polska 86 0

Filologia, filologia angielska 127 60

Filolooia, iezvk anqielski stosowanv, z hiszpaiskim 58 0

Filoloqia, lezyk angielski stosowany, z rosyjskim 88 0

Filologia, fi lologia francuska 58 0

JQzyk francuski slosowany. z hiszpaiskim 0 0

Jgzyk francuski, z angielskim - profil tlumaczeniowy 65 0

Filologia, fi lologia rosyjska 37 0

Filologia, filologia rosyjska - komunikacja jQzykowa

w sferze biznesu
48 0
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Kulfuroznawstwo 114 0

Fizyki Fizyka 15 0

Historyczno-

Socjologiczny

Filozofia 26 0

Hisloria 106 0

Soc,ologia 73 0

Stosunki miedzvnarodowe '154 0

Studia wschodnie 64 0

Matematyki I Informatyki

Informatyka 107 0

Informatvka i ekonometria 0

Matematyka 86 0

Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika 596 237

Polityka spoleczna 0 0

Praca socialna 118 0

Prawa

Administracja 141 't75

Bezpieczenstwo narodowe 57 243

Kryminologia 67 127

Prawo 232 102

Ekonomiczno-

Informatyczny w Wilnie

Ekonomia 107 0

Informatyka JJ 0

Razem 2518 1189

Porownanie wynik6w rekrutacji z kilku lat wskazuje tendencjg wzrostowq do roku akademickiego
201112012, natomiast w kolejnych latach obsenvujemy znaczny spadek liczby kandydat6w.

r Studia staclonarne -

kandyd.cl
r Sludl! Jllclon.mc -

prtylecl

Rok akademlcki

Wykes 1 . Rekrutacja w latach 2004-201 5 (studia stacjonarne)

Rekrutacja na rok akademicki 2015120'16

Rekrutacja na studia stacjonarne iniestacjonarne na rok akademicki 201512016 rozpoczgla siq 12 maja

i zakohczyla siq 09.10.2015 r. O pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku ubiegalo sig 10146

D
'ct
o
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""+
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kandydatow. Na stacjonarne studia pierwszego stopnia ijednolite studia magisterskie, pzy limicie 2715

os6b, pzyjgto 2660 os6b. W przypadku studi6w drugiego stopnia, pzy limicie 1445, na I rok studiow

przyjgto 1074 osoby, Na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia

magisterskie pzyjgto 1100 os6b.

Tabela 2 Retuulacia w latach 2012-2015

Studia /
Rok akademicki

2UA2U3 2013t2011 2014t2015 201st2016'

Kandydaci P14eci Kandydaci Pr4j9ci Kandydaci Pr4jeci Kandydacl Pr4lQci

Stacjonarne

lstopnia 7047 2353 6222 2305 5497 2286 6'131 2435

ll stopnia '1836 1308 1652 1 180 1568 1241 1612 1074

Jednolite
maqisterskie

836 193 806 zto 647 232 664 225

Niestacjonarne

lstopnia 1567 829 1094 653 786 464 865 467

ll stopnia 't328 '1034 1126 9'1'l 762 ozJ 710 519

Jednolite
maqisterskie

278 172 180 126 143 102 164 114

Ogolem 12892 s889 11080 s39t 9403 4948 10146 4834

"Dane dotycz4ce osob przyjetych na studia ustalone na podstawie protokol6w Wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych

i Odwolawczej Komisji Rekrutacyjnej

3.2. Ksztalcenie w liczbach

Uniwersytet w Bialymstoku w roku akademickim 201412015 ksztalcil na wszystkich formach

prowadzonych studi6w lqcznie 13 952 student6w, w tym 12 820 studentow studi6w wyZszych, 351

doktorantdw oraz 78l sluchaczy studi6w podyplomowych.

Liczba studentow na poszczeg6lnych kierunkach studi6w i formach ksztalcenia

Z lqcznej liczby 12 820 student6w studi6w wyZszych (wg stanu na dziei 30.11.20'14 r.) na studiach

stacjonarnych ksztalcilo sig 8 823 student6w, a na studiach niestacjonarnych - 3 997 student6w.

Szczeg6lowe dane dotyczqce liczby student6w z podzialem na kierunki i lata studiow w roku

sprawozdawczym pzedstawiono w tabelach 3 i 4.

akademickim 201 4/201 5 i 201 3/201 4abela 3. Studenci studi1w stacionat w roRu

Wydzial/KieruneUSpecjalnoS6 Rok studi6w
tl

stopiei
Liczba

student6w

2013n014

Biologiczno.Chemiczny 183 85 123 214 605 631

Biologia 84 30 38 82 235 219

Chemia 81 32 49 82 244 lJa

Ochrona Srodowiska '18 23 36 49 126 177

Ekonomii iZazqdzania 392 333 270 578 157 4 1475

Ekonomia 168 145 102 315 730 oJl

Zaftqdzanie 69 69 78 105 32'l 393

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze CJ ol 42 93 250 291

Ekonomiczno-prawny 102 58 48 65 273 160

t'l
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Filologiczny 508 279 JJO 302 1425 1399

Filologia sp filologia angielska 241 61 84 386 280

Filologia sp. filologia bialoruska 0 0 I 1 10 28

Filologia sp. filologia francuska 103 33 35 171 118

Filologia sp. filologia rosyjska 76 91 77 128 372 422

Filologia polska 33 47 125 277 353

lnformacia naukowa i bibliotekoznawstwo 0 0 17 17 40

Kulturoznawstwo JC 47 42 48 192 158

Fizyki 13 f 16 12 54 66

Fizyka 13 5 16 12 54 66

Historyczno-Socjologiczny 316 214 156 286 972 1006

Filozofia 32 7 't1 23 83 63

Historia 76 36 39 78 229 219

Socjologia JZ 69 34 71 206 299

Stosunki miedzynarodowe 1'18 102 7,) 114 406 425

Studia wschodnie 58 co 58

Matematyki i Informatyki 't43 142 134 147 566 585

Matemalyka 38 39 60 86 223 253

Informatyka 83 77 51 61 272 260

Informatyka i ekonometria 26 71 72

Pedagogiki i Psychologii 410 329 280 558 1577 1597

Pedagogika 326 289 257 486 1358 't370

Praca socjalna u 40 ZJ 28 't75 116

Polityka spoleczna 44 44 1't1

Prawa 414 305 310 211 192 160 1594 1499

Prawo 234 188 180 211 192 1007 992

Europeistyka 0 31 36 30 97 177

Administracja 60 4'l 48 130 279 237

BezDieczeistwo narodowe 57 45 46 148 93

Ekonomiczno-lntormatyczny
w Wilnie

125 112 169 456 151

Ekonomia 83 79 127 50 339 325

Informatyka 42 33 42 117 tzo

Razem 2504 1804 1794 211 192 2306 8823 8709

'abela 4. Studenci studi6w niestacionamvch w roku akademickim 2014/2015 i2013/2014
Wydzial/KieruneUSpecjalno56 Rok studi6w

llstopiefi
Liczba

student6w

2013/2014

tl

Ekonomii iZadadzania 106 155 189 443 895 '1081

Ekonomia 105 106 150 348 709 698

irigdzynarodowe stosunki gospodarcze 0 0 0 0 0 80

Zazqdzanie 0 19 32 95 148 242

Ekonomiczno-prawny 30 7 0 38 64

Filologiczny 0 19 32 118 169 230
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Filologia, sp. filologia angielska 0 19 32 118 169 230

Historyczno-Sociologiczny 0 0 0 0 0 24

Stosunki migdzynarodowe 0 0 0 0 0 24

Pedagogiki i Psychologii 103 157 441 778 1055

Pedagogika 77 103 134 440 754 975

Polityka spoleczna 1 41

Praca socjalna 0 0 23 23 39

Prawa 428 351 458 96 143 677 2155 2309

Prawo 129 90 105 96 143 563 639

Administracia ol 69 102 374 608 793

Bezpieczeirstwo narodowe 107 192 251 303 ocJ 877

Kryminologia 131 131

Razem 611 628 836 96 143 1679 3997 4702

Studenci niepelnosprawni
Uniwersytet w Bialymstoku stwaza coraz lepsze warunki dostqpu do studi6w osobom

niepelnosprawnym popzez realizaqg dzialari na zecz wyrownywania szans edukacyjnych studentow

niepelnosprawnych w ramach pzyjgtego pzez Senat UwB Programu ,,Uniwersytet Szansq dla

Wszystkich". W minionym roku Centrum Wsparcia Student6w i Doktorant6w Niepelnosprawnych

kontynuowalo pracq w ramach specjalistycznej pracowni dla os6b z dysfunkciami wzroku. W semestze
zimowym prowadzone byly tak2e konsultacje z tyfloinformatykiem, Konsultacie pozwolily na

poprawienie dostgpno6ci pracowni i material6w dydaktycznych dla osob z wadami wzroku. Uczelnia ma

dziqki temu wiqksze mo2liwo5ci wspomagania tych os6b w osiqganiu samodzielno6ci w procesie

ksztalcenia. Znacznym udogodnieniem w nauce byla adaptacja material6w dydaktycznych do formatu

stosownego dla osdb z dysfunkcjq nazqdu wzroku oraz do formatu DAISY. Uczelnia posiada okolo 400

sztuk r62nego rodzaju materialow dydaktycznych w r62nych formach adaptacji, r6wnie2 w jezykach

obcych. W roku akademickim 201412015 w Uniwersytecie w Bialymstoku studiowalo 243 student6w

niepelnosprawnych (por. tabela 5).

Tabela 5. Liczba studentow )elnosprawnycn na poszczegotnycn wyozatac

Wydzial Liczba student6w

Biologiczno-Chemiczny 14

Ekonomii i Zarzqdzania 40

Filologiczny 33

Fizyki

Historyczno-Socjologiczn y 25

Matematyki i lnformatyki 8

Pedagogiki i Psychologii 51

Prawa 71

Razem 243

W ramach dzialan wspierajqcych r6zne formy aktywnosci studentdw niepelnosprawnych zorganizowano

i pzeprowadzono alternatywne zajecia sportowe. Osoby zwolnione z zajgi wychowania fizycznego na

podstawie za6wiadczenia lekarskiego mogly na zajgciach alternatywnych zrealizowac zajgcia sportowe

w formule pzystosowanej do ich mo2liwo6ci zdrowotnych. Dla tzech student6w z Wydzial6w:

Matematyki i Informatyki, Pedagogiki i Psychologii oraz Prawa zoslaly zorganizowane indywidualne

za;Rcia z pzedmiot6w objgtych podstawq programow4 na ktorych studenci nie byli w stanie
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uczestniczyc w standardowym trybie z powod6w zdrowotnych. W roku sprawozdawczym Centrum
Wsparcia Student6w i Doktorant6w Niepelnosprawnych objglo czynnE pomocq i wsparciem 64
student6w niepelnosprawnych,

Studenci zagraniczni
W roku akademickin 201412015 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo siq 590 cudzoziemc6w.
W6r6d nich najliczniejszq grupq stanowili studenci Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego w Wilnie.

Tabela 6. StudencizagranQ4j r1g lJ,ilB

Kraj
Liczba

student6w
Albania 1

Armenia 1

B aloru6 113

Litwa 464

Rosia z
Syria 1

Ukraina 8

Razem 590

Letnia Szkola Jgzyka i Kultury Polskiej dla cudzoziemc6w
W Letniej Szkole Jgzyka i Kultury Polskiej dla cudzoziemc6w, prowadzonej w lipcu 2015 r. pzez Szkolq

Jgzyka i Kultury Polskiej POLLANDO pzy Wydziale Filologicznym UwB, wziglo udzial 46 stypendyst6w
MN|SW, wyr62niajEcych siq student6w lektorat6w i polonistyk zagranicznych o6rodk6w akademickich
z7 krallw (Azerbejd2an, Bialoru6, Bulgaria, Gruzja, Moldawia, Ukraina iWeSry) Uczestnicy odbyli 90
godzin zajg6 dydaktycznych (warsztaty, iwiczenia z wied4 o Polsce), mieli te2 okazlq skozystania
z bogatego programu kulturalnego (m.in. warsztaty dziennikarskie w Radiu Bialystok, wamztaty

teatralne w Teattze Dramatycznym, projekcje filmowe, warsztaty taneczne, wycieczki do SupraSla

iTykocina).

Absolwenci
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Bialymstoku opu5cilo (wedlug stanu systemu USOS na

dziei 15.09.2015 r.) 2 932 absolwent6w. Z tego grona 94 osoby otzymalo dyplom honorowy (por
tabela 7), co stanowi 2,5% ogolu absolwent6w.

Tabela 7, Liczba absolwentow i n zyzt lcu l

WYdzial Liczba absolwent6w
Liczba dyplom6w

honorowych

Biologiczno-Chemiczny 18't J

Ekonomii i Zarzfizania 619 11

Filologiczny 321 20

Fizyki R 1

H istoryczno-Socjologiczny 186 15

Matematyki i Informatyki '101

Pedagogiki i Psychologii 689 14

Prawa 772 24

Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie 55

Razem 2932 94
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Od chwili utwozenia Uniwersytetu w Bialymstoku, na 59 182 wypromowanych absolwent6w, dyplom

honorowy uzyskalo 1 514 student6w wyro2niajqcych siq bardzo dobrymi wynikami w nauce, co stanowi

2,90/o og6lu absolwent6w,

Nowe kierunki i specjalno6ci
W roku akademickin 201412015 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podjql uchwaly w sprawie

utwozenia 3 kierunkow na poziomie studiow pierwszego stopnia i2 na poziomie studi6w drugiego

stopnia (tabela 8). Od roku akademickiego 201512016, w ramach funkcjonujqcych inowych kierunk6w

studiow, utwozono 20 specjalno5ci (tabela 9).

Tabela 8. Kerunki studi6w utworzone w roku akademickin 2014/201 5

kierunkach studidw

Jednostka organizacyjna Kierunek studi6w
Forma

ksztalcenia
Profil

Forma
studi6w

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

europeistyka
studia

preMszego stopnra
praKryczny stacjonarne

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania logistyka
studia

pierwszego stopnia
og6lnoakademicki

slacjoname
iniestacjonarne

Wydzial Historyczno-Socjologiczny
filozofia i etyka

slu0ra
pierwszego slopnia

og6lnoakademicki slacioname

WydzialPrawa

kryminologia
studia

drugiego stopnia
ogdlnoakademicki

slacloname
inieslacioname

bezpieczeistwo
narodowe

sIU0ra

drugiego stopnia
ogolnoakademicki stacjonarne

Tabela 9. Nowe soecialnoici na

Kierunek studi6w
Forma

ksztalcenia
Protil Nowa specjalnoSe

Chemia
studia pierwszego

stoonia
og6lnoakademicki chemia kryminalistyczna

ochrona Srodowiska
studia pieMszego

stopnra
og6lnoakademicki

qospodarka odpadami

ocena oddzialywania na Srodowisko

rekultywacia i ochrona w6d

Ochrona Srodowiska
studia drugiego
sto0nra

ogolnoakademicki ocena stanu Srodo$/iska

Pzyroda
studra pierwszego

stoonia
ogolnoakademicki turystyka przyrodnicza

Ekonomia
studia pierwszego

og6lnoakademicki
orzedsiebiorczoSe i innowacie

sto0nra bankowoSc

Ekonomia
studia drugiego
stopnia

ogolnoakademicki
0rze0steDrorczosc I Innowacte

elektroniczna qospodarka

Zaz4dzanie
studia pierwszeqo

ogolnoakademicki
zatzadzanie swzedaza

stopnia zarzaozanre w aqroDrznesre

Zaz4dzanie
studia drugiego
stopnia

ogolnoakademicki psychologia w zarzqdzaniu

Logistyka
studia pierwszego

ogolnoakademicki
looistyka handlu i usluq

sto0nra loqistyka miedzynarodowa

Filologia polska
studia pierwszego

stopnra
ogdlnoakademicki dziennikarstwo cyfrowe

Filologia polska
studia drugiego
sto0nra

og6lnoakademicki literatura na pograniczach

Filologia
studia drugiego
stopnra

ogolnoakademicki
filoloaia angielska
filolooia rosviska - przekladoznawstwo

Kulturoznawstwo
studia drugiego

stoDnra
ogolnoakademicki komunikowanie w mediach cyfrowych
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3.3. Jako6c ksztalcenia

Akredytacje
Akredytacjg Polskiej (do 30 wze6nia 2011 r. Paistwowej) Komisji Akredytacyjnej posiadajq

nastgpujqce kierunki studi6w:
Administracja. Uchwala z dnia 12,03,2015 r, pozytywna nastgpna ocena 202012021

Biologia. Uchwala z dnia 2.09,2010 r. pozytywna nastgpna ocena 2015/2016

Chemia. Uchwala 2dnia4.09,2014 r. pozytywna nastgpna ocena 2ffign020
Ekonomia.Uchwalazdnia22,09.2011r. pozytywna nastepnaocena201612017
Ekonomia w Wilnie. Uchwala z dnia 7 .07 .2011 r. pozytywna nastgpna ocena 2016120'17

Filologia. Uchwala z dnia 24.11.2011 r. pozytywna nastqpna ocena 2VlnVg
Filologia polska. Uchwata z dnia 3,10.2013 r. pozytywna nastqpna ocena 2019/2020

Fizyka. Uchwala z dnia 20.06.2013 r, pozytywna nastepna ocena 2018/2019

Historia. Uchwafa 2dnia7.11.2013 r, pozytywna nastepna ocena2019l2020
Informatyka w Wilnie. Uchwala z dnia 6.09.2012 r. pozytywna nastgpna ocena 2018/2019

MigdzynarodoweStosunkiGospodarcze. pozytywna nastgpnaocena201912020
Uchwala z dnia 26.06.2014 r.

Ochrona Srodowiska. Uchwala z dnia 7.05.2015 r. pozytywna nastgpna ocena 2020n021
Pedagogika. Uchwala z dnia 22.05.2014 r. pozytywna nastqpna ocena 2flgn020
Socjologia. Uchwala z dnia 2.09.2010 r. pozytywna nastqpna ocena 201t2016
Prawo. Uchwala z dnia 23.04.2009 r, pozytywna

Prawo. Uchwala z dnia8.12.2011r. wyr6iniajqca nastqpna ocena 2ffign020
7anzqdzanie.Uchwalazdnia22.09.2011 r. pozytywna nastqpnaocena201d2017

Ocena instytucjonalna
Wydzial Matematyki i Informatyki
Uchwala z dnia 20.09.2012r. pozytywna nastgpna ocena 20182019
Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie pozytywna nastepna ocena 202012021

Uchwala z dnia 25.06.2015 r.

Ocena zewngtzna
Wydziaf EkonomicznoJnformatyczny w Wilnie - ocena poz$wna, decyzja z dnia 27.03.2015 r.,

Centrum Oceny Jako5ci Studi6w Republiki Litewskiej.

Sgpendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
Stypendia Ministra za wybitne osiqgniqcia sq wyjqtkowym wyr62nieniem, cieszqcym sig du2ym

uznaniem Srodowiska akademickiego. Stypendia pzyznawane sq studentom szczeg6lnie
zaanga2owanym w 2ycie naukowe i kulturalne uczelni, W roku akademickim 201412015 Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego pzyznal studentom Uniwersytetu w Bialymstoku 6 stypendi6w za wybitne

osiqgniqcia. Stypendia otzymalo 2 student6w administracji, 1 student prawa, 1 student filologii polskiej,

1 student historii oraz 1 student kierunku ekonomiczno-prawnego.

Uczelniany System Zapewniania Jako5ci Ksztalcenia
Zmiana pzepis6w prawa w obszaze odnoszqcym sig do szkolnictwa wy2szego, wprowadzonych
w 2014 r,, nalo2yla na uczelnie obowiqzek wprowadzenia szeregu zmian w zakresie dotychczas
funkcjonujqcych rozwiqzan odnoszqcych sig do Uczelnianego Systemu Zapewniania Jako6ci

Ksztalcenia. W ramach podjqtych dzialad dokonano zmian w struktuze USZJK. Wyodrgbniono
jednostki odpowiadajqce za staly monitoring wszystkich obszar6w objqtych jakoSciq ksztalcenia oraz
jednostki odpowiadajqce za doskonalenie tego systemu na poziomie uczelni oraz jednostek

organizacyjnych. Rozszezono strukturQ o nowo powolane jednostki: Uczelniany Zespol ds, Jakosci
Ksztalcenia, Wydzialowe Rady Konsultacyjne oraz Kierunkowe Zespoly Dydaktyczne. Zostaly okre6lone
zasady, warunki i tryb potwierdzania efekt6w uczenia sig oraz spos6b powolywania i tryb dzialania
komisji weryfikujqcych efekty uczenia siq. Proces potwierdzania efekt6w uczenia siq zostal objgty
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systemem zapewniania jako5ci obowiqzujqcym na UwB. Na podstawie Rozpozqdzenia Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 3 pa2dziemika 2014 r. w sprawie warunk6w prowadzenia studi6w na

okreSlonym kierunku r poziomie kszlalcenia Senat ustalrl nowe wytyczne dla podstawowych jednostek

organizacylnych okre5lajqce zasady twozenia program6w ksztalcenia dla okre5lonych kierunkow, profili

i poziom6w ksztalcenia. Wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne dostosowaly programy studi6w

obowiqzujqce od 1 pa2dziernika 2015 r. do wymog6w okre6lonych w powy2szych pzepisach. W roku

sprawozdawczym znowelizowane zostaly wewnqtzne pzepisy okre5lajqce organizacjg i tok studi6w

oraz zwiqzane z nimi prawa i obowiqzki student6w zawarte w Regulaminie studi6w Uniwersytetu

w Bialymstoku oraz Regulaminie studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku.

3.4. Dzialalno6c studencka

Samozqd Studencki
Parlament Studencki Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickin 201412015, podobnie jak

w latach popzednich, opiniowal dokumentacjg zwiqzanqz pzyznawanq studentom pomocE materialnq

w zakresie:
. wysokoSci dochodu na osobQ w rodzinie studenta uprawniaiqcej do ubiegania siQ o stypendium

socjalne, wysoko5ci stawek stypendi6w, zwiqkszenia stypendium oraz zapomogi w roku

akademickim 201 4 1201 5,

o limit6w miejsc pzyznanych studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach studenckich w roku

akademickim 201412015, obejmujqcych student6w wszystkich stopni ksztalcenia, w tym student6w

cudzoziemc6w, student6w przyje2d2alqcych w ramach studenckiej wymiany krajowej

i migdzynarodowej, student6w pzyjqtych w ramach porozumiei o wspolpracy edukacyjnej,

doktorant6w,
. wysokoSci oplat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 201412015,

. zwiQkszenia wysokoSci miesigcznych stawek stypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach

dochodowych, wysoko6ci miesigcznych stawek stypendium specjalnego dla os6b

niepelnosprawnych, wysokoSci miesigcznych stawek stypendium rektora dla najlepszych student6w

na okres od 01 .01 .2015 r. do 30,06.2015 r.

Parlament Studencki wspieral finansowo organizowane pzez kola naukowe i organizacje studenckie

konferencje, imprezy naukowe, artystyczne i promocyjne. Pzedstawil na Senacie sprawozdanie

z rozdzialu Srodk6w finansowych pzeznaczonych na cele studenckie w 2014 roku. Zorganizowal:

o Dni Kampusu Uniwersylelu w Bialymstoku (22-24.04.2015 r.), najwigksze wydazenie integracyjne

spoleczno6ci akademickiej naszej uczelni, podczas kt6rego wystqpil Chor Akademicki UwB,

studencka grupa improwizacyjna ,,Mewa", podopieczni Stowazyszenia Pomocy Rodzinie ,,Droga",

ra .;:ecz ktorego zostala pzeprowadzona licytacja charytatywna. Odbyl sig r6wnie2 turniej pitki

halowej, bieg na 1,5 km o Puchar Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich, rozgrywki
paintballa, Laser Tag, turnieje gier komputerowych oraz piknik studencki,

o Zjazd Sieci Uniwersytet6w Pogranicza (14-17 .05.2015 r.) z udzialem studentow z Baranowickiego

Uniwersytetu Paristwowego, Grodzieiskiego Uniwersytetu Panstwowego im. Janki Kupaly,

Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, a tak2e student6w Wydzialu

Ekonomicznolnformatycznego UwB w Wilnie. Najwa2niejszym punktem zjazdu byl panel

dyskusyjny po6wigcony planom dalszego rozwoju wsp6lpracy miqdzy studentami uczelni

zrzeszonych w SUP oraz om6wienie kwestii dotyczqcych wydania wsp6lnej interdyscyplinarnej
publikacji naukowej.

c Zjazd Forum Uniwersytet6w Polskich (5-7,06.2015 r.), w kt6rym wziqli udzial pzedstawiciele

Parlamentu Student6w Rzeczypospolitq Polskiej oraz samozAd6w studenckich Uniwersytetu

Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyriskiego w Warszawie, Uniwersytetu

Wroclawskiego, Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Slqskiego

w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie oraz
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studenci wzigli udzial w posiedzeniu Forum Uniwersytet6w

Polskich, w trakcie kt6rego dyskutowano nad zmianami statutu tej organizacii, panelach

szkoleniowych oraz debatach dotyczqcych dzialalno6ci studenckiej.

Organizacje studenckie
W roku akademickin 201412015 w rejestze uczelnianych organizacji studenckich znajdowalo siq

lqcznie 11 organizacji i stowazyszeri studenckich: Akademicki Klub Turystyczno-Krajoznawczy,

Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC), Stowazyszenie AIESEC POLSM Komitet

Lokalny Bialystok, Europejskie Stowazyszenie Student6w Prawa ELSA Bialystok, Niezale2ne

Zrzeszenie Student6w NZS UwB, Europejskie Forum Student6w AEGEE - Bialystok, Erasmus Student
Network Uniwemytetu w Bialymstoku, Ch6r Akademicki UwB. Akademicki Klub Teatralny wznowil

dzialalno56, natomiasl Stowazyszenie Ku2nia Talent6w i Demokratyczne Zzeszenie Studenckie

zawiesily swojq dzialalno$C. Studenci zzeszeni w organizacjach i stowazyszeniach studenckich
zrealizowali wiele projekt6w. Na szczegolnq uwagg zasluguj4
o Wielkie czytanie dramatu zorganizowane pzez Akademicki Klub Teatralny z okazji Swiatowego

Dnia Ksiq2ki i Praw Autorskich w Kawiarnio-Ksiggarni ,,Sp6ldzielnia" w Bialymstoku. Czlonkowie

klubu nagrali r6wnie2 film kr6tkometraZowy pt. ,,Stypa" na podstawie scenariusza, kt6ry powstat na

warsztatach organizowanych pzez Warszawskq Szkolg Filmow4
. Wampiriada - studenckie honorowe knriodawstwo. Podczas prolektu Niezale2ne Zzeszenie

Student6w pzy wspolpracy z Regionalnym Centrum Knruiodawstwa i Kruiolecznictwa
w Bialymstoku zgromadzilo 1232 donacje i zarejestrowalo 23 osoby w bazie dawc6w szpiku.

o Projekt outgoing Global Talents, organizowany pzez Stowazyszenie AIESEC POLSM Komitet
Lokalny Bialystok, umozliwil studentom i absolwentom odbycie praktyk w Rumunii (logistyka),

Szwajcarii (edukacja) oraz Indiach (zazqdzanie).
o Local Training Course (LTC) szkolenie organizowane pzez Europejskie Forum Student6w AEGEE

- Bialystok, kt6rego celem bylo pzekazanie studentom Bialegostoku praktycznej wiedzy w zakresie

zarzfizania projektami (Projekt Management), pozyskiwania funduszy (Foundrasing), zazqdzania
zasobami ludzkimi (Human Resources), budowania dobrego wizerunku idbania o relacje (Public

Relations), a tak2e wprowadzania koncepcji Spolecznej Odpowiedzialno6ci Biznesu (Corporate

Socjal Responsibility),
. Festiwal BOSS - Rozw6j. Kariera. Sukces, organizowany pzez Studenckie Forum Business Centre

Club (SFBCC) byl najwiqkszym festiwalem pzedsiqbiorczo6ci w Polsce. Podczas projektu odbyly

siQ konferencje, debaty, panele dyskusyjne, spotkania inspirulqce, szkolenia i warsztaty.

W wydazeniu wziglo udzial ponad 20 tys. mlodych ludzi oraz ponad 250 prelegent6w, kt6zy
spotkali sig ze studentami w ponad 35 uczelniach wy2szych, na pzelomie marca ikwietnia.

Dzialalno66 kol naukowych
W Uniwersytecie w Bialymstoku w roku sprawozdawczym dzialalo 76 k6l naukowych, w tym 4 nowe, tj.:
o Kolo Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej - Wydzial Ekonomii i Zazqdzania,
. Studencko-Doktoranckie Kolo Naukowe Edytor6w "Asterysk" - Wydzial Filologiczny,
r Kolo Nauk Politycznych - Wydzial Historyczno-Socjologiczny,
. Kolo Naukowe Badari Zjawisk Paranormalnych - Wydzial Historyczno-Sociologiczny.
Spo6r6d wielu osiqgnigi czlonk6w kol naukowych na szczeg6lnq uwagg zaslugujq:
o Zajqcie I miejsca pzez czlonk6w Kola Naukowego Biolog6w za najlepszy poster ,,Smiertelno66

krggowc6w na Carskiej Drodze w Biebzariskim Parku Narodowym w zale2no6ci od pory roku itypu
siedliska", podczas lll Studenckiej Konferencji Herpetologicznej we Wroclawiu. Studenci z Kola

Naukowego Biolog6w, od roku akademickiego 2014/2015, wspolpracujqjako partnezy w programie

"Ochrona 
plazow na obszarach Natura 2000 w polnocno-wschodniel Polsce (L|FE12

NAT/PU000063)" prowadzqc ochrong plaz6w w Biebzariskim Parku Narodowym.
. Uzyskanie pzez Kolo Mlodych Teoretyk6w Pedagogiki ll miejsca w konkursie referatow i poster6w

zgloszonych na XLIV Migdzynarodowe Seminarium K6t Naukowych ,,Kola Naukowe szkolq
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tw6rczego dzialania", kt6re odbylo siq w dniach 27-28 kwietnia 2015 r. w Olsztynie. Studentki z kola

zaprezentowaly komunikat z badari dotyczqcych dzialalno5ci student6w pedagogiki w kolach

naukowych. Publikacja ,,Dzialalno6i student6w pedagogiki w kolach naukowych - stan

i uwarunkowania" zostala pzyjqta do druku,
. Wspolpraca Studencko-Doktoranckiego Kofa Naukowego Edytor6w 'Asterysk" ze Studenckim

Kolem Naukowym Historyk6w w zakresie korekt artykul6w do publikacji pokonferencyjnej

V Og6lnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Historyk6w Nowo2ytnik6w ,,Studia nad

spoleczeistwem nowozytnej Europy. Kolo Naukowe Edytor6w "Asterysk" wydalo publikacjg dla

matuzyst6w ,,Matura ustna. Arkusze z jqzyka polskiego". Promocja publikacji odbyla siq podczas

finalu projekt6w edukacyjnych Akademia Matuzysty i Akademia Gimnazjalisty, objgtego
patronatem Podlaskiego Kuratora OSwiaty.

. Pzeprowadzenie pzez Studenckie Kolo Ekonomistow Turystyki, pzy wsp6lpracy z Podlaskq

Regionalnq Organizacjq Turystycznq i Centrum Informacli Turystycznej w Bialymstoku, seminarium

naukowego pt, ,,Pzyszlo56 rozwoju turystyki w wojew6dztwie podlaskim w pespektywie do 2020 r.

PROT jako platforma wsp6lpracy wojew6dztwa z bran2E turystycznel' oraz,,Profesjonalna obsluga

turyst6w krajowych i zagranicznych w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej

w Bialymstoku".
. Zorganizowanie pzez Kolo Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego ,,PRO HUMANAE

VITAE" symulacji toz1awy sadowej ,,Krwawa jatka o transfuzjg - autonomia woli czy ratowanie

2ycia?". Rozprawg popzedzila prelekcja pt, ,,OdpowiedzialnoS6 karna lekarza za dokonanie

zabiegu lekarskiego bez zgody pacjenta". Temalem rozprawy byla odpowiedzialno6c karna lekaza
za zabieg leczniczy bez zgody pacjenta polegajqcy na wykonaniu transfuzli knrvi Swiadkowi Jehowy.

e Informatyczne Kolo Naukowe zrealizowalo aplikacjq multimedialnq ,,Wirtualny space/' po Wydziale

Matematyki i Informatyki usytuowanym w nowym Kampusie UwB. Zorganizowalo spotkanie

z pzedstawicielem firmy zajmujqcej sie twozeniem aplikacji mobilnych na gl6wne platformy:

Android. iOS. Windows Phone.

3.5. Sprawy studenckie

Pomoc materialna
Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku, w roku akademickim 201412015, mogli ubiegac sig o pomoc

materialnE w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,

stypendium rektora dla najlepszych student6w oraz zapomogi. Rektor w porozumieniu z Parlamentem

Studenckim ustalil wysokoSi dochodu na osobg w rodzinie studenla uprawniajqcq do ubiegania stg

o stypendium socjalne, wysoko6ci stawek stypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach

dochodowych, stawki zwigkszenia stypendium socjalnego, wysoko66 stawek stypendium specjalnego

dla os6b niepelnosprawnych, wysoko5c stawek stypendium rektora dla najlepszych studentow,

maksymalnq wysoko c jednorazowej zapomogi.

Ze Swiadczeri pomocy materialnel skozystalo 3 677 student6w, z czego 2 680 os6b otzymalo
stypendia o charakteze socjalnym, 1 159 stypendium rektora dla najlepszych studentow, natomiast 218

student6w uzyskalo stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych. Zapomogi wyplacono ponad 200

studentom.

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w rozpalayla lqcznie 2 243 wnioski, w tym 2 136 jako

organ pierwszej instancji oraz 107 w proceduze odwolawczej (wnioski o ponowne rozpatzenie sprawy

oraz odwolania od decyzji pierwszej instancji).
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Sprawy dyscyplinarne
W roku akademickin 201412015 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Student6w pzeprowadzil 2 postgpowania

w sprawach dyscyplinamych. W obu sprawach postgpowania, zgodnie z wnioskiem Rzecznika,

zakoiczyly siq wymiezeniem pzez Rektora obwinionym studentom kary upomnienia.

Podania i odwolania do Rektora
W minionym roku akademickim Rektor rozpatzyl 45 indywidualnych spraw studenckich. Wigkszo5d

z nich stanowily odwolania wniesione pzez student6w od decyzli dziekan6w wydzialow w sprawach

dotyczqcych toku studi6w, a w szczeg6lno6ci: skre5lei z listy studentdw, zmiany formy studi6w

z niestacjonarnej na stacjonarnq oraz braku zgody na pzeprowadzenia egzaminu komisyjnego, Czg56

rozpatzonych spraw dotyczyla wniosk6w skladanych do Rektora w sprawie czg6ciowego lub

calkowitego zwolnienia z obowiEzku uiszczania oplat za zdpcia dydaktyczne z tytulu osiqgnigcia

wybitnych wynik6w w nauce.

OdplatnoSd za studia
Zgodnie z Zarzqdzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 naja 2014 r. wysoko6i
odplatno3ci za pelny cykl ksztalcenia dla student6w rozpoczynajqcych studia w roku akademickim

201412015 w pzypadku niestacjonarnych studi6w pierwszego stopnia ksztaftowala sig w pzedziale od

8 400 zl do 18 400 zl, na nieslaclonarnych studiach drugiego stopnia od 5 600 zl do 11 200 zl.

Natomiast na niestacjonarnych jednolitych studiach magislerskich lqczna op.lata za pelny cykl

ksztalcenia wynosila 21 000 zl. Koszty ksztalcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich mie6cily

siq w pzedziale od 17 600 zldo 32 000 zl.

W roku akademickin 201412015 Rektor udzielil czgSciowego zwolnienia z obowiqTku uiszczania oplat

za zalgcia dydaktyczne 9 studentom. Zgodnie z decyzjq Rektora calkowite zwolnienie z odplatno5ci

uzyskal 1 student, a czg$ciowe zwolnienie z odplatnoSci (od 25% do 75%) uzyskalo 8 student6w
Decyzje o zwolnieniu z obowiqzku uiszczania oplat podjqto na postawie $ 39 ust. 4 Regulaminu studi6w

Uniwersytetu w Bialymstoku, zgodnie z kt6rym student studi6w niestacjonarnych osiqgal4cy wybitne

wyniki w nauce (uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych oraz osiqgnigcie w roku popzedzajqcym

zlo2enie wniosku Sredniej ocen minimum 4,75) noZe ubiega6 siq o czqSciowe lub calkowite zwolnienie

z odolatno$ci za studia.

Domy sludenta
Uniwersytet w Bialymstoku posiada tzy domy studenta (lqcznie 644 miejsca, w lym 4 pzeznaczone dla

os6b niepelnosprawnych). Limity miejsc pzyznane studentom poszczegolnych wydzial6w w domach

studenckich oraz cennik oplat za miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2014/2015 ustalil

Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim oraz Radq Uczelnianq Samozqdu Doktorant6w.
Miesigczna oplata za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 201412015 mie6cila sig

w granicach od 270 do 40021.

3.6. Mobilno66 student6w
Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickin 201412015, w ramach Programu Mobilno6ci

Student6w MOST, mieli mo2liwo6C wyjazdu na studia semeslralne i roczne do 19 polskich

uniwersytet6w oraz Instytutu PAN. Z programu skozystalo 14 student6w, Najczq5ciej wybieranymi
pzez student6w uczelniami byly: Uniwersytet Warszawski - 4, Uniwersytet Kardynala Stefana

Wyszyiskiego - 3, Uniwersytet Jagielloriski - 2, Uniwersytet Mikolaja Kopernika - 2, Uniwersytet

Wroclawski - 1, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 1, Uniwersytet Marii Curie-

Sklodowskiej - 1.

W ramach programu MOST, w roku akademickim 201412015, z oferty Uniwenytetu w Bialymstoku
skozystalo 2 student6w polskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz

Uniwersytetu L6dzkiego.
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3.7. Studia doktoranckie

Rekrutacja
O pzyjgcie na studia doktoranckie w roku akademickin 201412015 ubiegalo siq 149 kandydat6w,

W wyniku pzeprowadzonej rekrutacji ptzyjQto lacznie 131 os6b, z czego na stacjonarne studia

doktoranckie 121 os6b i na niestacjonarne studia doktoranckie 10 osob, Wyniki rekrutacji
pzeprowadzonej w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych prowadzqcych studia doktoranckie

obrazuje tabela 10.

201M01

Liczba doktoranl6w
W roku akademickin 201412015 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 351 doktorantow, z czego

na stacjonamych studiach doktoranckich 219 os6b oraz na niestacjonarnych studiach doktoranckich

132 osoby. Liczbg uczestnikow studi6w doktoranckich na poszczegolnych wydzialach pzedstawiono

w tabeli 11.

Pomoc materialna
Rektor, w porozumieniu z Radq Uczelnianq Samorzqdu Doktorant6w, ustalil wysokoS6 dochodu na

osobq w rodzinie doktoranta uprawniajqcq do ubiegania sig o stypendium socjalne, wysoko6ci stawek

stypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach dochodowych, stawki zwigkszenia stypendium

socjalnego, wysokoS6 stawek stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, wysokoSc stawek

stypendium dla najlepszych doktorant6w oraz maksymalnq wysoko66 jednorazowej zapomogi w roku

akademickim 201412015.

W roku akademickin 201412015 ze Swiadczeri w ramach funduszu pomocy materialnej skozystalo 129

doktorant6w. Liczbg poszczeg6lnych form pomocy materialnej udzielonej doktorantom pzedstawiono

w tabeli 12.

Tabela 10. Rekrutacia na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/201 5

2014l,:015

lvydziaf
Biologiczne
Chemicznv

Wydzial
Ekonomii

i T.a,tzadzania

lwdnal
Filologiczny

Urydzial
Historyczno

Socioloq icznv

Urydzial
Prawa

Razem

m14r2U5
Rekrutecja
nlyn14

Studia

staqonarne
to 9 28 to 52 121 46

Studia

niestacjonarne
10 10 39

Razem 16 I 28 16 oz 13'l ct

Tabela 11 . studi6w doffioranckich

2014t2015
Wydzial

Biologicznc
Chemiczny

\trydzial
Ekonomii

iZatzadzania

tlwdlal
Filologiczny

Urydziaf
Historyczno-

SocioloEicznv

Wydtal
Prawa

Razem

?011m15
Razem

m13nu4

Studia

stacjonarne
37 32 23 100 219 131

Studia

niestacjonarne
23 43 45 132 200

Razem 't7 55 70 44 145 ?61 331

Tabela 12. Rodzaie form )UtttUCy IttcrtYlk n IYI ptayztt<ttta doHorantom

Formy pomocy materialnei
Liczba otrrymuiqcych

stygendia
% 096lnej liczby

doktorant6w

Stypendium socjalne 32 9,070/o

Stypendium dla najlepszych doktorant6w 100 28,33Y0

Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych 12 3,40Y0

Zapomogi J 2,55Y0
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NajczgSciej pzyznawanq formq pomocy materialnej w roku sprawozdawczym byly stypendia dla

najlepszych doktorant6w, kt6re stanowily ponad 78o/o ptzlznanfch Swiadczei.

Do Odwolawczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorant6w wplynglo 15 odwolai. W 7 sprawach podjgto

rozstzygnigcia kozystne dla doktorant6w, tj. decyzje o pzyznaniu stypendi6w, w 7 sprawach

utzymano w mocy decyzje w pzedmiocie odmowy pzyznania stypendi6w, w jednym pzypadku rektor

dzialajqc z uzqdu uchylil zaskar2onq decyzjq w calosci i umozyl postepowanie w sprawie.

Sgpendia doktoranckie
W roku akademickin 201412015 o pzyznanie stypendium doktoranckiego ubiegalo sig 111 doktorant6w

stacjonarnych studi6w doktoranckich. Decyzjq Rektora stypendium w wysoko6ci I 500 zl, na okres 12

miesigcy, pzyznano 46 doktorantom.

Zwigkszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projako6ciowej
W roku akademickin 201412015 o zwiqkszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakoSciowej

ubiegalo sig 106 doktorant6w stacjonarnych studi6w doktoranckich Wydziatu Biologiczno-Chemicznego,

Wydzialu Ekonomii i Zarzqdzania oraz Wydzialu Prawa. Decyzjq Rektora stypendium w wysoko$ci

830 zl, na okres 12 miesiqcy, pzyznano 56 doktorantom.

Samoz4d doktorant6w
W roku akademickim 2014/2015 Rada Uczelniana Samozqdu Doktorant6w Uniwersytetu

w Bialymstoku odbywala regularne, comiesigczne spotkania, po6wiqcone omawianiu bie2qcych kwestii,

dotyczqcych funkcjonowania studidw tzeciego stopnia. Opiniowala szereg dokument6w,

w szczeg6lno5ci Regulamin studiow doktoranckich oraz Regulamin pzyznawania i wyplacania

Swiadczeri pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Bialymstoku. Delegowala swoich
pzedstawicieli do komisji senackich i dyscyplinamych. Czlonkowie RUSD wziqli udzial w Wyborczym

Zje2dzie Doktoranckiego Forum Uniwersytet6w Polskich,
RUSD dofinansowala organizacjg 4 konferencji naukowych:
o lll Migdzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Nasze - obce - wsp6lne dziedzictwo kulturowe. Dialog

kultury z natur{' (Wydzial Historyczno-Socjologiczny, Wydzial Biologiczno-Chemiczny),
o ,,Klasyczna i romantyczna - nowa postai Europy po Kongresie Wiedeiskim" (Wydzial Historyczno-

Socjologiczny),
. ,,Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodleglo6ci do wspofczesnoSci"

(Wydzial H istoryczno-Socjolog iczny),

r Kursu specjalistycznego z Modelowania Molekularnego (Wydzial Biologiczno-Chemiczny).
Dofinansowala r6wnie2 wyjazdy naukowe 24 doktorant6w. Zorganizowala lll edycjq Konferencji
Naukowej Doktorant6w Uniwersytelu w Bialymstoku ,,Wspolpraca migdzynarodowa a rozw6j regionalny

- wyzwania, perspektywy", kt6ra odbyta sig w dniach 13-14 listopada 2014 roku. Pzeprowadzila
ankietg wir6d doktorant6w, kt6rej celem bylo uzyskanie informacji na temat bie2qcych problem6w

doktorant6w oraz poznanie ich propozycji pzeprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie warunk6w
studiowania.

3.8. Studia podyplomowe

Rekrutacja
W roku akademickin 201412015 na studiach podyplomowych rozpoczglo ksztalcenie 600 sluchaczy.

3. Rekrutacia na studia oodvolomowe w roku akademickin 2014/2015

Studia podyplomowe
Liczba

przyietych

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania
Mened2erskie 27

Wyceny i gospodarki nieruchomoSciami 26
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Finans6w i rachunkowoSci pzedsigbiorstw 78

Rachunkowo6i i audyt wewngtzny w iednostkach sektora publiczneqo 25

Zan4dzania zasobami ludzkimi 23

Obsluga celno-podatkowa i logistyczna migdzynarodowego obrotu

I0war0we00
25

Mechanizmy funkcionowania strefy EURO 28

Zazqdzanie projektami Unii Europejskiej 18

Innowacyine Metody Zazadzania Firmq 21

Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie, rozliczanie 39

Wydzial Filologiczny

Logopedii 44

Wydzial Pedaqoqiki i Psychologii

Edukacji elementarnej 74

Socjoterapii 16

Pedaqoqiki resocjalizacyjnei 11

Wydzial Prawa

Zamowien publicznych 22

Administracji publicznej E,i

Doradztwo oodatkowe 20

Mediatordw sadowvch tz
Prawne Aspekty Funkcionowania Lasdw Paistwowych 23

Prawo Ochrony Srodowiska 14

Razem 600

Liczba sluchaczy studi6w podyplomowych
W roku akademickin 201412015 na UwB studiowalo 781 sluchaczy studi6w podyplomowych. Liczbg

sluchaczy studi6w podyplomowych w okresie piqciu ostatnich lat akademickich pzedstawia tabela 14.

Tabela 14. Sluchacze studiow )oayptomowycn u latach 2009-2014

Rok
akademicki

Liczba sluchaczy

2009t2010 2549
2010t2011 2350

2011t2012 1567

2012t2013 1484

2013t2014 1046

201412015 781

Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2014/2015

W roku akademickin 201412015 realizowano 20 studiow podyplomowych, co stanowi 19% pelnej oferty

edukacyjnej Uniwersytetu w tym zakresie,

Nowo6ci dotycz4ce studi6w podyplomowych
W roku akademickim 201412015 powolano nastgpujqce studia podyplomowe:

Wydzial Ekonomii i Zanqdzania
. Komunikacji i Public Relations
Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania oraz Wydzial Filologiczny

. Dwuiezyczna obsluga firmy na potzeby rynku migdzynarodowego

Wydzial Pedagogiki i Psychologii:
. Ewaluacja w Edukacji
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. Praca z Uczniem o Specjalnych Potzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej

iWqczajqcej
. KomunikacjiMigdzykulturowej
Wydzial Prawa
o Specjalista obslugi celnej

Katedra Teologii Katolickiej
o Etyka i Filozofia Religii w Szkole

3.9. Zawodowa promocja student6w i absolwent6w

Podstawowymi obszarami dzialania Biura Karier Uniwersytetu w Bialymstoku w roku sprawozdawczym

byly:

r poradnictwo zawodowe - pzygotowanie studenl6w i absolwent6w do funkcjonowania na rynku
pracy,

o po5rednictwo pracy - wspolpraca z pracodawcami,

o badanie los6w absolwent6w UwB,

W zakresie poradnictwa zawodowego pzeprowadzono indywidualne rozmowy doradcze oraz

doradztwo grupowe - warsztaty, prezentacle, wyklady. Na podstawie informacji pozyskanych w trakcie

spotkari z klientami biura oraz danych pochodzqcych z analizy wypelnionych pzez studentow ankiet,

pracownicy biura wspolnie ze studentami (absolwentami) okre5lali dalsze formy wsp6lpracy.

W zale2no6ci od potzeb zainteresowani otzymywali informacje i pomoc dotycz4cq twozenia
dokument6w aplikacy.inych, pzygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji

o ofertach pracy w kraju - budowania element6w indywidualnej ,,Scie2ki kariery". Z poradnictwa

zawodowego (grupowego i indywidualnego) skorzystalo okolo 250 os6b.

W ramach poradnictwa zawodowego - grupowego w lutym 2015 roku zorganizowano kolejnq edycjq

Zimowej Akcji Warsztatowej skladajqcej sig z 10 wanztat6w z zakresu rynku pracy oraz umiejqlno5ci

interpersonalnych. Uczestniczylo w nich okolo 100 os6b.

W ramach po5rednictwa pracy pozyskano ponad 243 oferty pracy, w tym 110 oferl pracy stalej oraz 23

oferty pracy dorywczej, 60 ofert program6w praktyk i staZy. Z mo2liwoSci uzyskania kontaktu

z pracodawcq skozystaly 234 osoby.

W roku akademickin 201412015 zarejestrowano ponad 10955 wej3i na strong Biura Karier

W pa2dziemiku 2015 roku Biuro Karier planuje zorganizowanie Targ6w Pracy, dzigki kt6rym studenci

i absolwenci majq szansg bezpo5redniego kontaktu z pracodawcq i szansq na znalezienie Wacy onz
stazy.

Biuro Karier jako agencja po6rednictwa pracy aktywnie uczestniczy we wszyslkich wydazeniach

organizowanych pzez Instytucje Rynku Pracy oraz na bieZqco zbiera i informuie studentOw

i absolwent6w o sytuacji na podlaskim i krajowym rynku pracy.

W wyniku podjgtej w 2010 roku wsp6lpracy z Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Bialymstoku w roku

sprawozdawczym kontynuowano badania los6w ikarier absolwent6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

W ciqgu ostatnich 4 edycji badari oraz badari pilota2owych pzebadano okolo 750 os6b. W wyniku

badari zaobsenruowano niewielki, ale staly wzrost zatrudnienia wSr6d absolwent6w. Ze wzglgdu na brak

odzewu ze strony absolwent6w z rocznika 200912010 nie udalo sie pneprowadzi6 badai losow po

tzech latach od ukoriczenia studi6w. Jednoczesnie podjgte zostaly prace nad opracowaniem

i wdro2eniem badari pracodawc6w, kt6re majq stanowii uzupelnienie badan prowadzonych do tej pory.
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4. Pracownicy Uniwersytetu

Ogolna liczba zatrudnionych na Uniwersytecie w Bialymstoku wynosi 1 343, w tym 776 nauczycieli

akademickich i 567 pracownik6w niebqdqcych nauczycielami akademickimi.

W roku akademickin 201412015 odznaczenia paistwowe otzymalo 38 pracownik6w.

4.1. Nauczyciele akademiccy

Liczba zatrudnionych w Uniwersytecie w Bialymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich

pzedstawra sig nastgpujqco: samodzielnych pracownikdw nauki - 248, w tym 51 profesor6w

zwyczajnych, 24 profesor6w nadzwyczajnych z tytulem, 114 profesorow UwB, 58 adiunkt6w

z habilitacjq i 1 starszy wykladowca z habilitacj4 Pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci,

asystenci, starsi wykladowcy, wykladowcy, lektozy, instruktozy i kustosze dyplomowani) stanowiq

liczbg 528.

Tabela 15. Nauczycieb akademiccy - stan zatrudnienia na dzieh 31.07.2015 r. (bez os6b

przebywajqcych na urlopach wychowawczych i bezplatnych)

W roku akademickin 201412015 w Uniwersytecie w Bialymstoku mianowano 8 os6b na stanowisko

profesora zwyczajnego na czas nieokreSlony, zatrudniono 9 os6b na stanowisko profesora

nadzwyczajnego na okres 5lat, za6 9 os6b, ktorym uplynql S-letni okres zatrudnienia na tym stanowisku

- zatrudniono na czas nieokre6lony,

W roku akademickin201412015 (do 31,07,2015 r.) 12 os6b uzyskalo tytul naukowy, 20 os6b uzyskalo

stopien naukowy doktora habilitowanego oraz 18 os6b uzyskalo stopieri naukowy doktora,

Stanowisko Pelnozatrudnieni Niepelnozatrudnieni

Ogolem zatrudnieni: 776 733 43

Pracownicy samodzielni:
w rym:
- profesorowiezwyczajni

- profesorowie nadzwyczajni z tytulem

- profesorowie UwB

- adiunkci z habilitacjE

- starszy wykladowca z habilitaciA

244

51

24
'1 13

w tym 1 osoba, kt6ra uzyskala

uprawnienia 16wnowa2ne

z uprawnieniami doktora
habilitowanego

55
1

Adiunkci 250 8

Asystenci 142 12

Starsi wykladowcy 47 6

Wykladowcy 27 2

Lektozy 17 Y

Instruktozy 3 2

Starszy kustosz dyplomowany

Kustosze dyplomowani 2

JI
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Tabela 16. Nauczyciele akademiccy z uwzglQdnienien slanowisk wg jednostek organizacyjnych - stan
zatrudnienia na dzieh 31.07.2015 r. (bez os6b przehywajqcych na urlopach wychowawczych
ibezplatnych)

Tabela 17. Nauczyciele akadeniccy z uwzglgdnienbm stopni naukowych itytufu, wieku enerytalnego
i UwB jako dodatkowe niejsce pracy - stan zatrudnienia na dzbn 31.07.2015 r. (bez os6b

J€dnos{a organizacjna
.Ed
E5

;9.
$E

:
>g
s.E
#'r

g

=

E

t
-xEs*i6-ei

!!
de993g 4

Wydzial BiologicznGChemiczny 13 't1 4'l 44 5 114

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania 3 22 JO 14 75

Wydzial Filologiczny 5 19 53 21 11 J 15 127

Wydzial Fizyki Y 't2 5 2 3l

Wydzial Historyczno-Socjologiczny 10 46 8 3 1 89

Wydzial Matematyki i Informatyki 3 12 26 17 7 3 68

Wydzial Pedagogiki i Psychologii 3 11 37 31 9 o 97

Wydzial Prawa 11 29 55 8 7 I 111

Wydzial Ekonomicmo-lntormatyczny

w Wilnie

? 6 b 2 1 t8

SPNJO 7 15 9 31

SWFiS 3 2 3 8

Katedra Teologii Katolickiej 2 2

Katedra Teologii Prawoslawnej 1 2 ?

Biblioteka Uniwersytecka 1 1 2

Og6lem 5l 138 316 154 54 29 26 f 2 776

xavvywdlquyun rt<, urrulJ.rvt I wyt rruwdwuzyL

Jednostka organizacyina
Prof. Dl

hab.
Dr ilgr Og6lem

W tyn:

w wtel(U

emerytalnym
UvJB ialo

doda{(ore
miejsce pracy/

w tym na pehym
etacie

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 14 28 q1
21 114 5 a

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania o 21 38 10 75 6 1

Wydzial Filologiczny 8 26 68 25 127 11t1

Wydzial Fizyki 7 8 15 1 31 0 1

Wydzial Historyczno-Socjologiczny 11 31 39 n 89 7

Wydzial Matematyki i Informatyki 7 I 40 12 68 1

Wydzial Pedagogiki i Psychologii 16 56 zz 97 1 U

Wydzial Prawa 18 30 59 111 6

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

1 o I 18 1 5t2

SPNJO 0 0 5 26 31 6

SWFiS 0 0 0 I 8 0



Katedra Teologii Katolickiej 0 0
,)

0 2 0 0

Katedra Teologii Prawoslawnej 0 I 1 0 3 0 3

Biblioteka Uniwersvtecka 0 0 0 z 2 1 0

Og6lem 75 173 380 148 776 42 46/3
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.2014

19. Zatrudnienie nauczycieli akadenickich (bez pzebywajqcych

4,2. Pracownicy niebedqcy nauczycielami akademickimi

Pracownik6w niebgdqcych nauczycielami akademickimi (pracownicy: administracyjni,

biblioteczni, obslugi) zatrudnionych w Uniwersytecie jest 567,

Tabela 20. Pracownicy niebqdqcy nauczycielami akadenickini - stan zatrudnienia

31 .07.2015 r. (bez os6b pzebywajqcych na urlopach wychowawczych i bezplatnych)

lechniczni,

na dzieft

Tabela 18. Zatrudnienie nauczycieli akademickich na poszczeg1lnych wydzialach w sfosunku do liczby

student'w (stan na Xll r.

Wydzial Nauczyciele

akademiccy
Liczba

student6w
Liczba student6w
na 1 pracownika

2014t2015

Liczba student6w
na 1 pracownika

2013t2014

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 117 605 5,17 5,04

Wvdzial Ekonomii i Zanadzania 77 2469 32,06 30,83

Wydzial Filologiczny 128 1594 12,45 1 1,80

Wydziat Fizyki 34 54 1,58 2,0

Wydziat Historyczno-Socjologiczny 93 972 10,45 10,0

Wydzial Matematyki i Informatyki 68 566 8,32 801

Wydzial Pedaqoqiki i Psycholoqii 100 2355 23 55 24,33

Wydzial Prawa 115 3749 32,60 32

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

19 456 24 25,05

'(;t tuwawt;Lyt rr r uvzptdtrI
Grupa stanowisk Stan na dziei

31 .07 .2013 | .

Stan na dziei
31 .07 .2014 |.

Stan na dzieir

31.07.2015 r.

Profesorow 195 195 189

Adiunkt6w i starszych wvkladowc6w 401 390 370

Asystent6w, wykladowc6w, lektor6w,

instruktor6w, kustoszy dyplomowanych

269 249 217

Og6lem 865 834 776

Jednostka organizacyina Pracownicy
administracyjni

Pracownicy
techniczni

Pracownicy
biblioteczni

Pracownicy

obslugl
Ogolem

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
(Stacia Terenowa w Guqnach)

I 40 (6) 18 (2) 71 (8)

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania 15 12 (2\ 35 (2)

Wydzial Filologiczny 11 L 3

21 (3) 53 (3)Wydzial Historyczno-Sociologiczny 11 1 .+

Wydzial Matematyki i Informatyki 7 a
1 14

Wydzial Fizyki 12 2 2 19

Wydzial Pedaqoqiki i Psycholoqii 19 5(1 I 19 (3) sl (4)
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Wydzial Prawa 19 4 I 16 (2) 48(21

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny 8 I 2( 11{1)
Biblioteka Uniwersytecka 2(1 50 15 (3) 68 (4)

Studium Wychowania Fizvczneqo i Soorlu 1 8 (2) 10 (2)

Studium Praktycznej Nauki Jqzyk6w
Obcvch

1 1

Katedra Teoloqii Prawoslawnei 1(1 1 (1)

Katedra Teoloqii Katolickiei 1 1

Centrum Edukacii Ustawicznei 2 1 3

Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze
im. Profesora Andzeia Myrchy

3 (1) 3 (1)

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe z 2

Uniwersytet Otwarty UwB 1 1

Archiwum Uniwersvtetu I 1

Wydawnictwo Uniwersytetu
w Bialvmstoku

3 4

Domy studenta 4 16 (5) 20 (5)

Administracja centralna
i pracownicy obsluqi

127 (3\ 22(2\ 14s (5)

Biuro Proiektu pzy ul. Swierkowei 20 1 1

Og6lem 247 l5l 7s (8) 88 153 (25) 567 (38)
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(. . .) w tyn liczba os6b zatrudnionych w niepelnyn wymiaze czasu pracy

Tabela 21. Zatrudnienie pracownik6w niebgdqcych nauczycielami akadenickini (bez

5. Dzialalno6c naukowa

5.1. Finansowanie badan

Uniwersytet w Bialymstoku w 2014 roku otzymal na prowadzenie dzialalnoSci naukowo-badawczej

Srodki finansowe w kwocie 10496 298 zl (56,20Yo dotacje MN|SW, 35,13% proyekty badawcze (GR)

finansowane pzez NCN, 8,01% propkty rozwojowe finansowane pzez NCBR oraz 0,66% prace

badawczo-uslugowe zamawiane pzez inne podmioty).

,Eeowalqcycn na unopacn wycnowawcz ,atl
Grupa stanowisk Stan na dziei

31 .07 .2013 r.
Stan na dziei
31 .07 .2014 r.

Stan na dziei
31 .07 .2015 |.

Pracownik6w administracyinych 257 252 247

Pracownik6w technicznvch 79 79 79

Pracownik6w bibliotecznvch 96 89 88

Pracownik6w obsluoi 183 178 153

Og6lem 615 598 567

Tabela 22. Zestawienie zrcdel finansowania dzialalnoSci w latach 2013-2015



Utzymanie specjalnego
uzqdzenia badawczego
(SPUB)

148 000 148 000 1 120 000 1

Projekty badawcze - granty
(GR) 3115 178 73 3 687 528 63 4 000 335 50

Prolekty rozwojowe 1 070 000 3 840 517 6 539 912
Programy Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyzszego

(NPRH, Mobilnose Plus,

Diamenlowy Grant)

699 007 I 1 005 321 12 700 534 11

Nagrody i stypendia
naukowe Minlstra Nauki

i Szkolnictwa Wyzszego dla
wybitnych mlodych

nauKowcow

154 490 4 241 480 9 433 600 8

Finansowanie wspolpracy
naukowei z zaqranica 31 880 1 11 500 1

Inwestycje aparaturowe 1 600 000 1 450 000 1

Prace badawczo-uslugowe
zlecone przez inne podmioty 149 403 11 69 632 5 43 466 ^

Razem 10 286 598 355 10 496 298 399 10 359 407 383

Uniwersytet w Biatmstoku -Sprawozdanie z dzalalno6ciw roku akademickim 2014i2015

Dotacja podmiotowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na utzymanie potencjalu badawczego

(BST) w roku 2014 wynosila 3 552 400 zl, z czego finansowanie otzymalo 169 temat6w badawczych.

W 2015 roku Srodki finansowe pzeznaczone na utzymanie potencjalu badawczego wynoszq

4 062 680 zl, w ramach tej dotacji finansowanych jest 168 tematow badawczych.

Finansowanie dzialalnoSci statutowej w latach 2014-2015 poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych

Uczelni oraz kategorie naukowe jednostek pzedstawia poni2sza tabela.

W 2014 roku uczelnia otzymala dotacjg celowq na prowadzenie badari naukowych lub prac

rozwojowych oraz zadah z nimi zwiqzanych, slu2qcych rozwojowi mlodych naukowc6w oraz

uczestnik6w studiow doktoranckich finansowanych w wewnetznym trybie konkursowym (BMN)

w kwocie 489 920 zl, z tej dotacji finansowane byly 132 prolekty naukowo-badawcze. W 2015 roku

zostala pzyznana dolacja w wysokoSci 458 880 zl, w ramach tej dotacji finansowanie otzymato 137

projekt6w naukowo-badawczych.

Tabela 23. Kateqorie i kwotv dotacii pn UwB w latach 2014-201 5

Nazwa jednostki
Kategoria Kwota dotacii w PLN

Kwota dotacii
w stosunku do roku

poprzedniego
%20't5 2014 2015

Wydzial Biologiczno-Chemiczny A 1 594 980 1327 300 83,22

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania B 140710 182920 130,00

Wydzial Filologiczny B 269 060 372 090 138,29

Wydzial Historyczno-Socjologiczny A 433 400 530 150 122,32

Wydzial Matematyki i Informatyki B 70 050 338 150 482,73

Wydzial Fizyki A 506 820 430 800 85,00

Wydziat Pedagooiki i Psychologii B 248840 373 260 150,00

Wvdzial Prawa A 250 950 439 160 175,00

Wydzial

w Wilnie

Ekonomrczno-l nformatyczny B 37 590 68 470 182,15

Razem 3 552 400 4 062 680 114,36
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W 2014 roku Wydzial Biologiczno-Chemiczny otzymal dotacjg podmiotowq w wysoko5ci

148 000 zt na finansowanie koszt6w zwiqzanych z utzymaniem specjalnego uz4dzenia badawczego
pn. ,,Laboratorium badai molekulamych bakterii owadob6jczych o potenclalnym zaslosowaniu

w produkcji biologicznych insektycyd6W', a w roku 2015 zostala Wzyznana dotacja w wysokoSci

120 000 zl.

W 2014 roku zlo2ono do MN|SW 5 wniosk6w o pzyznanie stypendium naukowego dla wybitnego

mlodego naukowca oraz zoslalo podpisanych piqi um6w na finansowanie w latach 2014-2017

stypendium naukowego dla wybitnego mlodego naukowca na lqcznq kwote 889 200 zl. W 2015 roku

zostalo zlo2onych do MN|SW 11 wniosk6w o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego

mlodego naukowca.

W 2014 roku na finansowanie pzez MN|SW uczestnictwa w programie ,,Mobilno5d Plus" w latach 2013-

20lSprzeznaczono kwotq 238 800 zl, za6 w 2015 roku kwota dofinansowania wynosi 51 800 zl.

W 2015 roku zlo2ono do MN|SW 23 wnioski na projekty realizowane w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Humanistyki. R6wnie2 w 2015 roku w ramach zlo2onych wniosk6w zostala pzyznana jedna

decyzja na finansowanie projektu na kwotq 539 160 zl, kt6ry bgdzie realizowany na Wydziale

Filologicznym,

W 2014 roku uczelnia otrzymala dotacjg z MN|SW na finansowanie koszt6w realizacji projektu

miqdzynarodowego niewsp6lfinansowanego w kwocie 1 1 500 zl.

W 2014 roku zostala podpisana umowa z MN|SW na finansowanie projektu realizowanego na Wydziale

Ekonomii i Zarz@zaniaw ramach programu "Diamentowy Grant" w wysoko5ci 170 708 zl. W 2015 roku

uczelnia otzymala decyzjg o finansowaniu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego
pn. "Diamentowy Grant" projektu realizowanego na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
w wysoko5ci 153 200 zl.

W roku 2014 zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 106 wniosk6w o finansowanie proiekt6w

badawczych (grant6w) oraz podpisano 12 um6w na finansowanie projekt6w badawczych na lqcznq
kwotq 2 491 793 zl.

W 2015 roku zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 42 wnioski o finansowanie projekt6w badawczych

oraz podpisano 14 um6w na realizacjg projekt6w badawczych na lqcznq kwotg 4 276 541 zl.

W 2014 roku zoslaly zlo2one 3 wnioski do konkursu HARMONIA - na finansowanie prqekt6w

badawczych realizowanych w ramach wspolpracy miedzynarodowej, 2 wnioski do konkursu MAESTRO

oraz 3 wnioski do konkursu SONATA BlS.

W 2015 zostala podpisana jedna umowa na realizacjg projektu badawczego w konkursie HARMONIA

w wysoko5ci 110500 zl, kt6ra bgdzie realizowana w ramach konsorcjum naukowego na Wydziale
Fizyki,

W 2014 roku zostalo zlo2onych do Narodowego Centrum Nauki 5 wniosk6wdo konkursu FUGAoraz2
wnioski do konkursu ETIUDA na finansowanie projekt6w badawczych na lqcznq kwotq 2226 622 zl.

W 2014 roku zostala podpisana jedna umowa w ramach konkursu FUGA na kwotg 461 000 zl
realizowana na Wydziale Historyczno-Socjologicznym oraz jedna umowa w ramach konkursu ETIUDA

na kwotg 98 540 zl realizowana na Wydziale Biologiczno-Chemicznym.

W 2015 roku zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 1 wniosek do konkursu FUGA, 3 wnioski do
konkursu ETIUDA oraz 1 wniosek do konkursu SYMFONIA na finansowanie projekt6w badawczych na

lqcznq kwotg 974 300 zl.
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NCN , NCER

. unowy zawane w ranach konsorcj6w, uwB wystQpule jako parlnel

W 2014 roku w uczelni bylo realizowanych 5 projekt6w z zakresu badai rozwojowych i prac

rozwojowych na zecz obronno6ci I bezpieczeistwa paristwa finansowanych pzez Narodowe Centrum

Badari iRozwoju w wysokoSci 786517 zl,zalw2015 roku sqrealizowane 3 projekty, kt6rych kwota

dofinasowania wynosi 443 912 zl. W 2014 roku byl r6wnie2 realizowany jeden proiekt w ramach
programu ,,lnnowacje Spoleczne", kt6rego kwota dofinansowania pzez Narodowe Centrum Badai
i Rozwoju wynosila 54 000 zl, a w 2015 roku wysoko6i dofinansowania wynosi 96 000 zl. Wszystkie

projekty rozwojowe, finansowane pzez NCBR, sq realizowane w ramach konsorcjdw naukowych na

Wydziale Prawa.

W 2014 roku zostaly pzyznane z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju Srodki finansowe w ramach

Programu ,,Patent Plus" na dofinansowanie w latach 2014-2015 realizacji projektu pt. ,,Wsparcie

komercjalizacji i patentowania w trybie EPC sposobu pomiaru jednorodno6ci materialu pzewodzqcego

prqd elektryczny" w wysokoSci ogolem 106 640 zl na Wydziale Fizyki.

Obecnie, w2015 roku, w naszej uczelni s4 realizowane 63 projekty naukowe, wtym:
o 43 prolekty badawcze z NCN,

o 1 projekt dla doSwiadczonego naukowca MAESTRO,
. 2 projekty w ramach wspolpracy migdzynarodowej HARMONIA,

. 3 projekty na sta2 krajowy podoktorski FUGA,

r 1 prolekt na stypendia doktorskie ETIUDA,
r 8 proiekt6w NPRH,

. 4 projekty rozwojowe z NCBR,

r 1 prolekt TEAM z FNP.

W 2014 roku wykonano piqi prac badawczo-uslugowych zleconych pzez inne podmioty na kwotg

69 632 zl,

W 2014 roku zostala pzyznana z MN|SW dotacja celowa na finansowanie koszt6w zwiqzanych

z restrukturyzacjq w latach 2014-2015 na Wydziale Biologiczno-Chemicznym w wysoko$ci og6lem

2 000 000 zf.

W 2014 roku Uniwersytet w Bialymstoku ilo2yl do MN|SW 3 wnioski o finansowanie lub dofinansowanie
planowanych zakup6w aparatury naukowo-badawczej na 2015 rok na lqcznq kwotg

7 4200002lt.

W 2014 roku zostala pzyznana dotacja celowa w wysoko5ci 450000 zl z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwq ,,Modernizacja system6w bezpieczenstwa sieci

komputerowej Uniwersytetu w Bialymstoku".

Tabela 24. Wykaz zlo2onych wnioskow na prcJel(ty badawcze w latach 2012-2015 w konkursach

tctnzdltyL

wyszczeg6lnisnie 2012 2013 2014 2015

Narodowe Centrum Nauki

Liczba zlo2onvch wniosk6w 66 11',l 't21 47

Liczba zawartvch um6w 12 11 12 14

Wspolczynnik sukcesu 18 10o/o 10Yo

Narodowe Centrum Badari i Rozwoju

Liczba zlo2onych wniosk6w 4 7 5 1

Liczba zawartvch um6w 1 2)' 1*

Wspolczynnik sukcesu 25 28Yo 20o/o

3',7
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Lqczna warto6d aparatury naukowo-badawczej zakupionej w 2014 roku, niezale2nie od 2r6del

finansowania, wynosila 21 200 000 zl , z czego pnypada na'.

o Wydzial Biologiczno-Chemiczny

w tym BioNanoTechno
o Wydzial Fizyki

Warto6i aparatury zakupionej w 2015 roku wynosi 8 848 000 zl i dotyczy:
. Wydzialu Biologiczno-Chemicznego - 6 832 000 zl
. Wydzialu Fizyki - 201600021

W 2014 roku do Fundacji na zecz Nauki Polskiej zlo2ono sze5d wniosk6w o stypendium krajowe dla
mfodych uczonych w ramach Programu START, z czego przyznano w 2015 roku jedno stypendium

START na kwotg 28 000 zl na Wydziale Prawa.

W 2014 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo2yl do Uzgdu Patentowego RP dwa zgloszenia patentowe

(lnstytut Chemii - 1, Wydzial Fizyki - 1) oraz zostalo zlo2one jedno zgloszenie patentowe z Wydzialu

Fizyki do Europejskiego Uzgdu Patentowego EPO.

W 2014 roku zostaly udzielone dwa patenty na zecz Uniwersytetu w Bialymstoku:
. Hydrazydowe 2ele polimerowe o wla$ciwo6ciach katalitycznych i spos6b ich

otzymywania" P.4001 55 (lnstytut Chemii),
e ,,Uchwyt pr6bki kriostatu optycznego" P.403760 (lnstytut Informatyki).

W 2015 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo2yl do Uzgdu Patentowego RP tzy zgloszenia patentowe

(lnstytut Chemii - 3).

5.2, Ronv6j naukowy

Uprawnienia do habilitowania i dohoryzowania
Uniwersytet w Bialymstoku posiada 10 uprawniei do nadawania stopnia doktora i5 uprawniefi
do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uprawnienia do nadawania stopnia doKora
. Wydzial Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii od 1997 r. do nadawania stopnia naukowego

doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, w 2013 r. uprawnienia pzeniesiono na

wydzial,
o Wydzial Biologrczno-Chemlczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

chemicznych w dyscyplinie chemia.
. Wydzial Ekonomii i Zazqdzania od 1990 r, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

ekonomicznvch w zakresie ekonomii.

- 20 848 000 zt

- 61200021
- 352 000 zl

o Wydzial Filologiczny od 2000 r. do nadawania
humanistycznych w dyscyplinie jgzykoznawstwo.

. Wydzial Filologiczny od 2006 r. do nadawania
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,

o Wydzial Fizyki od 1996 r, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych

w dyscyplinie fizyka, W 2008 roku zmiana - doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.
r Wydzial Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych od 1993 r.

do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.
r Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2007 roku do nadawania stopnia naukowego doktora

nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. W 2013 roku zmiana - doktora nauk

spolecznych w zakresie socjologii.
o Wydzial Pedagogiki i Psychologii od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

spolecznych w zakresie pedagogiki.

stopnia naukowego doktora nauk

stopnia naukowego doktora nauk
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. Wydzial Prawa od 1994 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresre

prawa.

Uprawnienia do nadawania slopnia naukowego doktora habilitowanego
. Wydzial Prawa od 1997 r. do nadawania stopnia naukowego doktora

prawnych w dyscyplinie prawo.

r Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania od 2002 r. do nadawania stopnia
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

o Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2010 r, do nadawanla stopnia
habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

o Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2010 r, do nadawania stopnia
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

o Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2014 r. do nadawania stopnia
habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Stopnie i tytuly naukowe

Tabela 25. Stopnie itfiuly naukowe uzyskane pzez pracownik6w UwB w roku akademickim 2014/2015

201

Tabela 26. Stopnie naukowe nadane przez uprawnione jednostki UwB w roku akademickim 2014/2015

Ho 31 .08.2015 r.)

Jednostka orqanizacyina Doktoraty Habilitacie

Wydzial Biolooiczno-Chemiczny 7 5

Wydzial Ekonomii i Zarzadzania 7 3

Wydzial Filologiczny 8 0

Wydzial Fizyki 2 0

Wydzial Historyczno-Socioloqiczny 6 1

Wydzial Pedaqoqiki i Psycholoqii 4 0

Wydzial Prawa 15 6

RAZEM 49 15

habilitowanego nauk

naukowego doktora

naukowego doktora

naukowego doktora

naukowego doktora

do 31.0 5r.

Jednostka organizacyjna

Eo,o
o

o

o

Doktoraty
E
.o
ctto

=II
I

Habilitacje

=o

F

o)

=

.q
o) a)

.

.q
6

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 6 6 5 4 1

Wydzial Ekonomii i Zanadzania 2 2 ) 1

Wydzial Filologiczny 1 1 1 1

Wydzial Fizvki 2 2 4

Wydzial Historyczno-Socioloqiczny 1 2 1 1

Wydzial Matematyki i Informatyki ,|
1 1

Wydzral Pedaqooiki i Psychologii 5 1 2

Wydzial Prawa 1 5 4 3

Wvdzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

Katedra Teoloqii Prawoslawnei 1

Studium Praktvcznei Nauki Jezykow Obcych 1 1

RAZEM 18 14 4 20 11 I 12
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Tabela 28. Zestawienie publikacji za lata 2012-2014

Wydzial
Katedra

2012 2013 2014

Liczba
oublikacii

Liczba
ounkt6w

Liczba
oublika

Liczba

DUnkt6w

Liczba

oublikacii

Liczba
DUnkt6w

Biologiczno-Chemiczny 148 2872 183 3306 155 3098

Ekonomii i Zazadzania 327 1491 250 1359 239 1474

Filologiczny 251 1777 378 2252 320 1963

Fizyki 44 1220 35 915 49 1265

H istoryczno-Socjolog iczny 393 2222 355 1759 223 1759

l/atematyki i Informatyki 629 72 1035 101 1455

Pedagogiki i Psychologii 243 1191 312 1664 253 1292

Prawa 403 2305 459 1973 461 2266

Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie 37 222 16 117 20 214

Katedra Teologii Katolickiej 12 97 12 ol 10 59

Katedra Teologii Prawoslawnej 3 0 2 25 6 114

Razem 1906 14026 2074 14471 1837 14959

uniwersytet w Bralymstoku - Sprawozdanie z dzialalnosci w roku akademickim 2014/2015

6. Wspolprac a z zagtanacE

6.1, Migdzynarodowa wspolpraca naukowa

Uniwersytet w Bialymstoku ma podpisanych 61 umow o wspolpracy naukowej z partnerami

zagranicznymi. Zawarte zostaly takze 2 umowy o wsp6lpracy edukacyjnej, dotyczqce rekrutacji

Tabela 29. Konferencje organizowane pnez wydzialy

Wydzial
Katedra

Konferencje
miedzvnarodowe

Konferencje
kraiowe

Konferencje
studenckie

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Biologiczno-Chemiczny 1 0 ) 3 2 5 2 1 0

Ekonomii i Zazadzania a
1 1 5 7 3 3 1

Filologiczny 5 3 7 I 10 4 3 3

Fizyk ) 1 0 0 0 0 0 0 0

H istoryczno-Socjologiczny 1 6 5 J 1 4 3 1

Matematyki i lnformatyki 1
a

1 0 0 0 1 1 1

Pedaqoqiki i Psycholoqii n 0 0 6 6 6 1 7 2

Prawa 4 I ) 12 11 I 8 I 10

Ekonomiczno-lnformatyczny w

Wilnie 1 1 1 0 0 0 0 0 1

Katedra Teoloqii Katolickiei 0 1
A 4 ) 0 0 0

Katedra Teoloqii Prawoslawnei 1 0 1 0 2 0 0 0 0

Razem 22 19 21 41 43 40 23 27 19

41



Uni\4ersylet w Biavmstoku - Sprdni ozdanie z dzialalnosci w roku akademickim 201412015

student6w zagranicznych na studia w jQzykach obcych oferowanych pzez Uniwersytet

w Bialymstoku.
W roku akademickin2Ql4l20l5zostaly podpisane umowy z podanymi ni2ej partnerami:

o Uniwersytet Komeiskiego w Bratyslawie,
. Uniwersytet t-otewski w Rydze,

o PafistwolvyUniwersytetSmoleiski,
r Instytut Biofizyki Teoretycznej i Eksperymentalne.j Rosyjskiej Akademii Nauk,
o Narodowa Akademia Administracji Publicznej pny Prezydencie Ukrainy Odeski Regionalny

Instytut Adminiskacji Publicznel,
o Paflstwowy Uniwersytet w Czernihowie,
r University of Cambridge (porozumienie trojstronne),
o University lslam Negri Maulan Malik lbrahim Malang z lndonezji - porozumienie

o moZliwoSci nawiqzania wspolpracy,
r HELONOWO Ewa Helon - umowa o wspolpracy edukacyjnej,
. Fundacja OKNO NA WSCHOD - umowa o wspolpracy edukacyjnej.

6.2. Wymiana osobowa
Zrealizowanych zostalo 815 wyjazd6w slu2bowych w nastepujqcych celach:
. na konferencie naukowe - 265 (w tym 5 studentow),
. naukowo-badawczych - 334 (w tym 20 student6w),
o prowadzenie zajgc na Filii UwB - 216.

Nalwigcej wyjazd6w bylo do nastqpujqcych kraj6w: Bialoru6, Litwa, Czechy, Rosja, Niemcy, Lotwa,

Portugalia, Hiszpania, Wochy, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Japonia Turcja, Gruzja.

Uniwersytet w Bialymstoku go6cil 95 cudzoziemc6w z Bialorusi, Rosji, Ukrainy, Standw

Zjednoczonych, Czech, Wielkiej Brytanii, Litwy, Japonii, Wggier, Francji, Niemiec, Meksyku, Belgii,

Slowacji, Kamerunu, Estonii, Portugalii, Australii, w tym:
. w ramach umow - 59 (w tym 49 os6b w ramach Sieci Uniwersytet6w Pogranicza),
. na zaproszenia - 46 (w tym 7 stypendyst6w Fulbrighta).

W roku akademickin201412015 na Uniwersylecie w Bialymstoku pzebywalo:
. 1 obywatelka Litwy i 1 obywatelka Ukrainy na studiach doktoranckich,
o 5 stypendyst6w Rzqdu RP: 2 osoby z Ukrainy (uzupelniajqce jednoroczne studia na Wydziale

Historyczno-Socjologicznym), 2 osoby z Litwy oraz 1 stypendystka z Ukrainy na

dwumiesigcznym sta2u na Wydziale Filologicznym,
o 1 Laureatka Nagrody Lwa Sapiehy,
o 1 Laureat Nagrody lwana Wyhowskiego,
. 24 student6w w ramach Programu Stypendialnego ,,Polski ERASMUS dla Ukrainy', z czego

1 studentka ukoriczyla roczne studia na Wydziale Ekonomii i Zarzapzania (30.06.2015 r.).

Pozostale osoby od pa2dziernika do korica stycznia bedq uc4szczal na zajgcia na

zadeklarowanych kierunkach studi6w.

6.3. ProjeKy badawcze realizowane pzez UwB
. SEAGULL - ,,Smart Educational Autonomy through Guided Language Leaming, The online

platform for guided language exchange" - w ramach Programu Comenius. Kierownik prac:

dr Anna Maria Harbig, Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w Obcych. Czas trwania prqektu:

01 .1 1.2012-31.10.2015.
. ,,Nowe rodziny funkcji specjalnych wielu zmiennych oraz ich wlasnoSci" - w ramach Polsko-

Czeskiego Programu Wykonawczego. Kierownik prac: dr Tomasz Czy2ycki, Wydziat

Matematyki i Informatyki. Czas trwania projektu: 01.01.2013-31.12.2014.
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. ,,Wsp6lpraca, badania i rozw6j na zecz Teleskopu Einsteina'- ASPERA - PER ASPERA AD

ASTRA, Kierownik prac: prof. dr hab. Piotr A. Jaranowski, Wydzial Fizyki. Czas trwania
projektu: 04.06.201 3-03.06,201 6.

o ,,MUSic performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET
promotion and mutual recognition of profile - MUSA" w ramach programu LLP-Leonardo da
Vinci, Kierownik prac: dr Beata Boiwiriska-Kiluk, Wydzial Pedagogiki i Psychologii. Czas

trwania projektu: 01.01.2014-31.12.2015.
. ,,Endemic plant species of Central Asia as a source of biologically active compounds useful in

medicine" - w ramach IncoNet CA Twinning Grants, H2020, Kierownik prac: dr Szymon

Sqkowski. Wydzial Biologiczno-Chemiczny. Czas trwania projektu: 2015-2016,
o ,,The enforcement of competition law in Portugal and Poland - lessons from other jurisdiclions" -

w ramach programu wymiany osobowej w ramach umowy migdzy Rzqdem Rzeczypospolitej

Polskiej a Rzqdem Republiki Portugalskiej o wspolpracy naukowej i technicznej, podpisanej

w Lizbonie 17 czerwca 2005 roku, Kierownik prac: dr hab. Anna Piszcz, Wydzial Prawa. Czas

trwania projektu : 201 5-2016.
. ,,Electric field induced spin wave spectra in multiferroic antidot lattice anays" - w ramach umowy

migdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Indii o wsp6lpracy wdziedzinie
nauki itechniki, podpisanej wNew Delhi 12 stycznia 1993 r. Kierownik prac: prof. dr hab.

Andzej Maziewski, Wydzial Fizyki. Czas trwania projektu: 2014-2016.
. ,,Probing the physics of AGN through multi-wavelength observations" - w ramach umowy miQdzy

Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Indii o wspolpracy w dziedzinie nauki

itechniki, podpisanej w New Delhi 12 slycznia 1993 r. Kierownik prac: dr hab. Marek Nikolajuk,

Wydziat Fizyki, Czas trwania projektu: 20'14-2016.
o 

"Polymer-slabilized 
magnetic nanoparticles (PSMNPs) for biomedical applications" - w ramach

Programu Dzialai Zintegrowanych P0L0NIUM w ramach umowy migdzy Rzqdem

Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Francuskiej o wspolpracy naukowej

i technologicznej, podpisanej w Warszawie 28 maja 2008 r. Kierownik prac: dr Agnieszka Zofia

Wilczewska, Instytut Chemii. Czas trwania projektu : 201 5-201 6,

6.4. Program Erasmus+
Rok akademicki 201412015 jest szesnastym rokiem uczestnictwa naszej uczelni

w programie Erasmus. Uniwersytet w Bialymstoku olzymal z bud2etu programu Erasmus+

zazqdzanego pzez Komisjq Europejskq grant w lqcznej wysokoSci 367 500,00 EUR, w tym:

. 188 820 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy na studia (SMS),

. 84 480 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy na praktykg (SMP),

o 22 900 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajq6

dydaktycznych (STA),

. 14 '100 EUR z pzeznaczenrem na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT),

c 57 200 EUR z pzeznaczeniem na organizacjg wymiany student6w i pracownik6w (OS).

Wyjazdy student6w na studia (SMS), praktyki (SMP) i pzyjazdy student6w zagranicznych

W roku akademickim 2014/2015 w ramach Programu Erasmus+ uczelnia ma podpisane 173 umowy

inter-instytucjonalne ze 124 uczelniami partnerskimi z Europy. Ponadto Uniwersytet w Bialymstoku

ma podpisane dwie umowy z uczelniami szwajcarskimi (Universitat Bern i Universite de Fribourg)

w ramach Swiss-European Mobility, z kt6rymi wymiana mo2e byi realizowana pomimo rezygnacji

Szwajcarii z uczestnictwa w programie Erasmus+

Na studia za granice w ramach Programu Erasmus+ wyjechalo 103 student6w UwB. Srednia

dlugo6i pobytu pzypadajqca na studenta wyniosla okolo 5,7 miesiqca. Dodatkowo 1 studentka

Wydzialu Prawa wyjechala na wymiane do Szwajcarii w ramach Swiss-European Mobility na

semestr zimowy. Nie otzymywala stypendium z programu Erasmus+, ale grant od zEdu



Wydzial SMS

- wyJazoy

studentow na

studia

SMP

- wyjazdy

student6w na

Draktvki

Ptzyjazdy
studentow na

studia

Ptziazdy
studentow na

praktyki

Brologiczno-Chemiczny:

- biologia

- chemia

0 5

0
0

0
1

J

Ekonomii i Zarz$zania LZ 12

Filologiczny:

- filologia angielska

- filologia francuska

- filologia polska i kulturoznawstwo

- filologia rosylska

23 12 3

8

1

12

1

)
8

1

0
0

0

Fizyki 0 0 1

Historyczno-Socjologiczny:

- historia

- socjologia

- stosunki miedzynarodowe

7 4 1

0

6

1

0

0
?

0
4

0

1

Matematvki i Informatvk: 0 0 0

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

2 0 0

Pedagoqiki i Psychologii 6 1

Prawa 43 tt 21 (wtym
6 freo-

mover')
Razem: 103 46 50 1
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szwajcarskiego, Na praktyki wyjechato 46 student6w i absolwentow, Srednia dlugoSd pobytu

studenta na praktykach wyniosla 3,2 miesiqca.

Nastudia na nasz Uniwersytet przyjechalo lqcznie 50 studentow zagranicznych. W ramach
programu Erasmus+ pzyjechalo 45 student6w. 5 os6b pzyjechalo jako ,,free-move/' (poza

programem Erasmus+). Na caly rok akademicki pzyjechalo 22 student6w, W semestze zimowym

studiowalo lqcznie 36 studentow (w tym 14 tylko w semestze zimowym), w semestze letnim: 36

student6w (w tym 14 tylko na semestr letni), WSr6d przyje2d2ayqych studentdw bylo 31 kobiet i 19

mQhczyzn. Jeden student pzyjechal realizowai trzymiesigczne praktyki w Instytucie Historii,

Tabela 30. Wyjazdy ipzyjazdy student1w

Dwudziestu spo6rod 103 studentow wyje2d2ajqcych na studia w ramach programu Erasmus+

otzymywalo stypendium z dodatkiem socjalnym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwoj (PO WER). Studenci ci nie otzymywali Srodk6w z programu Erasmus+. Uniwersytet

w Bialymstoku otzymal w ramach PO WER kwotg 309 866 PLN na rok akademicki 2014/15.

Niezale2nie od otzymanego grantu z UE ni2ej wymienione wydzialy dofinansowaly wyjazdy

student6w ze swoich bud2et6w kwot4
. 1 000 PLN - Wydzial Pedagogiki i Psychologii,
o 3 270,88 PLN - Wydziat Filologiczny.

Wyjazdy i pzyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajg6 dydakgcznych (STA)

W roku akademickin 201412015 odbyly sig 33 wyjazdy nauczycieli akademickich naszego

Uniwersytetu z wykladami do uczelni partnerskich. Pzyjechalo 15 nauczycieli zagranicznych uczelni.



Tabela 31 . Wviazdv i pzviazdv nauczvcieli akademickich w celu

Wydzial STA - wyjazdy nauczycieli

akademickich

P tzyjazdy nauczycieli akademickich

2014t2015 2013t2014 2012t2013 201412015 2013t2014 2012t2013

Biologiczno-Chemiczny:

- bioloqia 0 0 0 0 1 0

Ekonomii i Zarzadzania 2 2 0 1 0

Filologiczny:

filologia angielska

filologia polska

7 3 11 6 0

3

4

,,

1

a

I
0

6

0

0

0

H istoryczno-Socjologiczny:

- historia

- sociologia

I 10 15 0 a

2 7

3

7

8

0

0

1

0

1

0

Matematyki i Informatyki:

- matematyka n 3 1 0 0

Pedagoqiki i Psycholoqii 7 3 0 1

Prawa 12 17 11 I I 11

Razem: 33 38 43 15 14 15
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Na realizacjg indywidualnych wyjazdow kadry dydaktycznej (STA) UwB olzymal z Agencji Krajowej
grant w wysoko6ci 22 900 EUR. Zostal on w calo6ci wykozystany. Brakujqce Srodki zostaly pokryte

z funduszu OS.

Wyjazdy pracownik6w w celach szkoleniowych (STT)

W roku akademickin 201412015 23 pracownik6w uczelni wyjechalo w celach szkoleniowych do

instytucji znajdujqcych sig w Unii Europejskiej. Na Wydzial Prawa pzyjechal 1 pracownik, a do

Instytutu Biologii 3 pracowntkow.

Tabela 32. Wviazdv i pnviazd uczelni w celach

Wydzial/Jednostka STT - wyjazdy pracownikow

w celach szkoleniowvch

Pzyjazdy
pracownik6w uczelni

zaqranicznych
20'14t2015 2013t2014 201?J2013 2014t2015 2013t2014 2UA2U3

Biologiczno-Chemiczny:

- bioloqia 0 1 0 3 0 0

Ekonomii i Tazadzania a 2
,,

0 0 0

Filologiczny:

- filologia polska

- filologia

wschodnioslowiaiska

- bibliotekoznawstwo

5 5 7 0 0 0

L

3

2

7

0

0

0

0

0

0

0

Fizyk 1 0

Historyczno-Socjologiczny :

- historia

- socioloqia

A 7 0 0 0
.+

0 a
+

3

0
0

0

0

0
0

Matematyki i Informatyki

Pedaqoqiki i Psycholoqii 0 a z 0 0 0

Prawa 7 6 2 1
n 0
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SPNJO 5 4 0 0 0

DPMiWzZ 1 0

Razem: 23 27 27 4 2 1
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Na realizacjq wyjazd6w pracownik6w w celach szkoleniowych (STT) uczelnia otzymala z Agencii

Krajowej grant w wysoko6ci 14 100 EUR. Zostal on w calo6ci wykozystany. Brakujqce $rodki zostaly
pokryte z funduszu OS.

Organizacja wymiany student6w i naucrycieli
Na dofinansowanie dzialai zwiqzanych z organizacjq wymiany student6w i pracownik6w (OS)

uczelnia otzymala z Unii Europejskiej grant w wysoko6ci 57 200 EUR. W ubieglym roku kwota ta
wyniosla 35 820 EUR.

Rekrutacja kandydat6w na studia na rok akademicki 2015/2016

Dzial Program6w Miqdzynarodowych i Wsp6lpracy zZagranic4 we wspolpracy z Sekcjq Informacji

i Promocji oraz Dzialem Dydaktyki i Spraw Studenckich, prowadzil dzialania promocyjno-

rekrutacyjne zmierzdlqe do pzyjqcia na studia wy2sze student6w z zagranicy. W zwiqzku

z powyzszym:

o zredagowano ofertg studi6w w jgzyku angielskim i jgzyku rosyjskim, na stronach

Uniwersytelu w Bialymstoku,
o pzygotowano i wydrukowano ulotki promocyjne w jqzyku angielskim i jgzyku rosyjskim,
o zaprezentowano ofertq edukacyjnq kandydatom i rodzicom z Bialorusi na 2 spotkaniach

w nowym kampusie UwB,
o pzedstawiciele UwB zaprezentowali oferlg studi6w na targach i spotkaniach edukacyjnych

w Mirisku, Kijowie, Lwowie i Kaliningradzie,
r przyjgto dokumenty rekrutacyjne 42 student6w z Bialorusi, Ukrainy, Rosji, Nigerii, Hiszpani.,

Kamerunu, lranu, Pakistanu na studia w jqzyku angielskim i jgzyku polskim.

7. Biblioteka, wydawnictwa

7.1. System biblioteczno-informacyjny

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Bialymstoku sklada sig z 12 bibliotek: z Biblioteki

Uniwersyteckiej im. Jezego Giedroycia, Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz 10 bibliotek
wydzialowych i instytutowych.

Stan faktyczny ksiqgozbioru systemu biblioteczno-informacyjnego to 950 979 wol. (stan na 30

czerwca 2015 r.). Zbiory bibliotek wydzialowych oraz instytutowych liczq 364 213 wol., a zbiory

Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z Kolekcjq Humanistycznq 586 766 wol, W omawianym roku

akademickim siei biblioteczna UwB zgromadzila lqcznie 23 162 egzemplazy, w tym Biblioteka

Uniwersytecka zewidencjonowala 1 1 092 wol.
Biblioteki wydzialowe prenumerujq lqcznie 478 tytul6w czasopism: 425 krajowych i53
zagranicznych. Biblioteka Uniwersytecka prenumeruje 134 tytuly czasopism krajowych i10
zagranicznych, ponadto otzymuje 133 tytuly z wymiany oraz 125 tytul6w z dar6w. Uniwersytet

w Bialymstoku w pzeciqgu dw6ch lat prenumerowal 8 tytul6w specjalistycznych baz on-line na

og6lnq kwotg 147 856,73 zl, Wydatki zwiqzane z zakupem baz danych onJine pzeznaczonych dla
wszystkich jednostek (interdyscyplinarne) sfinansowala Biblioteka Uniwersytecka, w kwocie
115 287 ,52 zl, natomiast specjalistyczne bazy danych wsp6tfinansowane byly ze Srodk6w wydzial6w
(Wydzial EkonomiiiZaz$zania- 17671,08 zl; Wydzial Prawa - 14898,13 zl). W latach 2014-

2015 Uniwersytet w Bialymstoku kontynuowal uczestnictwo w 15 konsorcjach, 7 z nich
finansowanych pzez uczelnig (50%) i MN|SW (50%), natomiast 8 og6lnopolskich licencji

akademickich w pelni sfinansowanych pzez MNISW, gdzie pracownicy naukowi oraz studenci UwB

majE bezplatny dostgp do najwa2niejszych publikacji naukowych na Swiecie w ramach Wirtualnei

Biblioteki Nauki (program realizowany ze Srodk6w finansowych MN|SW). Na bazy (w konsorcjach)
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w pzeciqgu dw6ch lat: 2014 i 2015 Uniwersytet w Bialymstoku wydatkowal lqcznie 242624,51 zl:

2014 rok - 120457,71 21,2015 rok - 122166,80 zt (Biblioteka Uniwersytecka - 37999,29 zl;
lnstytut Chemii - 135475,62 zt; Wydzial Ekonomii iZarzqdzania - 13400,03 zl; Wydzial Fizyki -
55749,57 zl\. Ponadto Biblioteka Uniwersytecka prenumerowala dostep online do

interdyscyplinarnych baz e-ksiq2ek (dostgp do ponad 174 000 pozycji): ibuk.p/ Wydawnictwa PWN

oraz firmy EBSCO eBook Academic Subscription Collection, kt6re zostaly sfinansowane ze Srodk6w

og6lnouczelnianych w kwocie 75 439,61 zl.

Wszystkie biblioteki uczelni kozystajq ze zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. W roku

sprawozdawczym pracownicy oddzialu opracowania BU pzy wspolpracy z bibliotekazami sytemu

kontynuowali pozqdkowanie uczelnianego katalogu cenkalnego popEez: scalanie rekordow

bibliograficznych oraz rekord6w zasobu, ujednolicanie hasel pzedmiotowych. Ogolem w bazach

ALEPH systemu biblioteczno-informacyjnego na koniec czerwca 2015 r. znajdowalo siq 413 945

rekord6w bibliograficznych, kt6re rejestrowaly 895661 egzemplazy. W ramach wsp6lpracy

z ogolnopolskim katalogiem NUMT utwozono w tym katalogu 1 190 nowych rekord6w

bibliograficznych, 669 hasel wzorcowych (hpr i formalne), opracowano pzedmiotowo i poprawiono

pod wzglgdem formalnym 867 rekord6w bibliograficznych innych bibliotek. Ponadto pracownicy

Oddzialu Opracowania BU oraz zainteresowanych bibliotek wydzialowych brali udzial w 3

szkoleniachonlineNUKAT: 12.01.-Rezygnaqazzasady3,02.06.-WebinariumStatusy-ileod
nich zale|y? w NUMT, 8-12.06, - Opracowanie wydawnictw ciqgtych, Do koica 2014 roku

w Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano prace zwiqzane z retrokonwersjq zbior6w Kolekcji

Humanistycznej, na kt6re z projektu DUN zlo2onego do MNiSW biblioteka okzymala dofinansowanie

w wysoko6ci 146700 zl. W ramach projektu opracowano 25 000 egzemplazy wydawnictw zwartych.

R6wnolegle opracowywano ksiqgozbl6r kolekcji Wypo2yczalni, poddajqc go szczegolowej selekcji

majqc na uwadze optymalne warunki pzechowywania zbior6w oraz konieczno66 pzeprowadzki.

W marcu zlo2ono kolejny wniosek na opracowanie ksiggozbioru BU.

Czytelnie systemu biblioteczno-informacyjnego odwiedzilo ogolem 114 278 u2ytkownik6w, kt6rym

udostgpniono 413 294 egzenplazy (BU - 32 177 odwiedzin, 68 501 udostgpniei). Biblioteka

Uniwersytecka kontynuowala we wszystkich czytelniach wypo2yczenia kr6tkotermtnowe, z ktorych

skozystalo 1 239 osob, wypo2yczajqc 2 413 wol,

Biblioteki wydzialowe opr6cz udostgpniania swoich zbior6w na miejscu, w wigkszo6ci prowadzq

rownie2 wypo2yczalnie. l-qcznie w bibliotekach wydzialowych zarejestrowanych jest 6 746

u2ytkownikow, kt6zy w roku akademickim 201412015 wypo2yczyli 40 904 wol. Z ksiqgozbiordw

wypo2yczalni bibliotek wydziatowych i instytutowych mogq kozystai wylEcznie sludenci

i pracownicy tych jednostek. Liczba u2ytkownik6w zarejestrowanych w Wypo2yczalni Biblioteki

Uniwersyteckiej wynosi 8 233, a liczba wypoZyczonych pzez nich egzemplazy to 31 424.

W Wypo2yczalni Migdzybibliotecznej BU zrealizowano 370 zam6wie6. Opr6cz udostgpniania

tradycyjnego (w czytelni, wypo2yczalni) Biblioteka Uniwersytecka kladzie du2y nacisk na

zapewnienie pracownikom naukowym oraz studentom uczelni dostepu online do elektronicznych

baz czasopism i ksiq2ek - og6lna liczba wej56 do baz w minionym roku akademickim wyniosla

1522995 (w tyn 422 852 odwiedzin Wydzial Biologiczno-Chemiczny), otwarto 816 371 stron

i pobrano 176 755 pelnych tekst6w w formacie PDF. W ciqgu roku akademickiego 2014/2015 strong

Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej lqcznie otwarto ponad 1 mln 166 lys. razy. W trakcie tych odwiedzin

u2ytkownicy wy6wietlili dokumenty znajdujqce sig na platformie PBC ponad 780 tys. razy.

Zainteresowanie w6r6d u2ytkownik6w zyskala r6wnie2 funkcjonujqca od 2014 r., utwonona peez

bibliotekazy BU czytelnia eleklroniczna podrgcznik6w (eCzytelnia), kt6ra od pa2dziernika 2014 do

koica czerwca 2015 odnotowala 37 665 wej6c. I/ajqc na uwadze dalszy rozwoj zasobow cyfrowych

Biblioteka Uniwersytecka zorganizowala testy kolejnych 14 baz danych. Na platformg Podlaskiej

Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 5 034 dokumenty, zar6wno wydawnictw zwartych, jak iczasopism.
W okresie sprawozdawczym Pracownia Digitalizacji pracowala na potzeby Podlaskiej Biblioteki

Cyfrowej (we wlasnym zakresie i na potzeby partner6w), wykonywala biezEce zam6wienia oraz
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skanowala ksiq2ki do eCzytelni i Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku. Wykonala 104 345

skan6w dokument6w tradycyjnych oraz25 327 skan6w klatek mikrofilmowych na potzeby PBC oraz

w ramach indywidualnych zam6wieri. W lV kwartale 2014 r. zrealizowano zadanie w ramach
priorytetu 6 ,,Ochrona i cy'fryzacja dziedzictwa kulturowego" pod nazwq ,,Digitalizacja i konserwacja

ksiqg z lat 1865-1902 z prawoslawnej parafii Sw. Mikotaja Cudotw6rcy w Bialymstoku", na ktdre

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pzyznalo dotacjg w wysoko6ci 25 000 zl, Pracownia

Digitalizacji w ramach projektu wzbogacila sig o nowy aparat fotograficzny i dwa obiektywy oraz

komputer do obr6bki graficznej plikdw. Pzy pomocy tego spzQtu zostala wykonana digitalizacja

zakonsenrowanych archiwali6w (7 ksiqg protokol6w pzed6lubnych), kt6re zostaly udostgpnione on-

line na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej,

Oddzial Informacji Naukowej BU w ramach prac dokumentacyjnych do wlasnych baz danych

wprowadzil 2 938 rekord6w bibliograficznych. Pzeprowadzono pzysposobienie biblioteczne

w formie tradycyjnej oraz onJine dla 1 800 student6w studi6w stacjonarnych. Szkolenia indywidualne

u2ytkownik6w prowadzone byly pzez wszystkie biblioteki uczelni. Informatorium w omawianym

okresie odwiedzilo 3 256 u2ytkownik6w, kt6rym udzielono 4 182 r62nego typu informacje. Ponadto
pracownicy m.in. peygotowali 18 zestawiei cytowah na potzeby pracownik6w naukowo-

dydaktycznych UwB. Do bazy RUB zdeponowano 2 739 dokument6w, z czego 1464 artykul6w

z czasopism UwB wprowadzily redaktorki RUB. Jednocze6nie redaktorki RUB w ostatnim kwarlale

2014 r. przeprowadzily 7 spotkai w formie warsztat6w, szkolei dla pracownik6w naukowo-

dydaktycznych w ramach realizacji zadania z dzialalnoSci upowszechniajqcej naukg, na realizacjg

kt6rego pozyskano Srodki finansowe z MN|SW w wysoko5ci 36 000 zl,

W ramach dzialalno6ci naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej kontynuowano cykl spotkai mlodzie2y

szk6l Srednich z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UwB Podlasie w badaniach naukowych (2

spotkania) oraz spotkania Podlasfiego Forun Bibliotekarzy (5 spotkafi). W obchodzonym Tygodniu

Open Access Week w Polsce zorganizowano wyklad ,Negocjacja um6w wydawniczych",

W I kwartale 2015 r. pzygotowano i zlo2ono do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego raporty

z realizacli dw6ch zadai finansowanych ze Srodk6w na dzialalno6d upowszechniajqcq naukq oraz

aplikowano o kolejne Srodki finansowe na dzialalnoSd upowszechniajqcq naukg, zlo2ono dwa

wnioski, W okresie sprawozdawczym pracownicy syslemu aktywnie uczestniczyli w konferencjach

naukowych i szkoleniach z zakresu prawa autorskiego, bibliometrii, funkcjonowania repozytorium

oraz wspominanych ju2 szkoleniach Centrum NUMT. W tym okresie wydali 33 publikacje.

W czenvcu br., w Baranowiczach, odbylo sig r6wnie2 spotkanie dyrektor6w bibliotek Sieci

Uniwersytetow Pogranicza, w trakcie kt6rego poruszono nalistotniejsze kwestie wspofpracy biblioteki

z maciezystq uczelni4 w szczeg6lno5ci wplyw biblioteki na pozycjg w rankingach uczelni wy2szych

Biblioteka Uniwersytecka ze wzglgdu na przygotowania do pzeprowadzki prowadzila ograniczonq
dzialalno6d kulturalnq i promocyjn4 Uczestniczyla w Xlll Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Organizowala wyklady m.in, z okazji Migdzynarodowego Dnia Jgzyka Ojczystego i Swiatowego Dnia

Poezji, Dnia Ksiq2ki. W omawianym roku akademickim otwarto siedem wystaw, w tym jednq we

wspolpracy
z CDE iWydziatem Prawa. W bibliotece miala miejsce Debata oksfordzka w ramach konkursu Team

Europe goes Oxford.
W BU kontynuowano uslugg,Zapytaj bibliotekaza", profil Biblioteki na portalu spolecznoSciowym
Facebook. Z duL^yn powodzeniem na shonie BU funkcjonuje usluga ,Zaproponul kupno
ksiq2ki/czasopisma".
W omawianym roku akademickim pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej prowadzili pzygotowania do
pzeprowadzki biblioteki. Du2o czasu ienergii zajqlo pzygotowanie projektu rozmieszczenia agend

biblioteki w nowych pomieszczeniach. Dyrektor Biblioteki odbyla w tej sprawie wiele spotkaf
z wladzami uczelni idziekanami wydzial6w. Pracownicy BU dokonali pzeglqdu iselekcji zbior6w

w magazynach pod wzglgdem pzydatno5ci czytelniczej i warto6ci merytorycznej, dzielqc ksiggozbi6r

z pzeznaczeniem do uzyczonych bibliotece pomieszczen. Ksiq2ki uznane za niepzydatne
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systematycznie pzekazywano do Oddzialu Gromadzenia w celu spisania na ubytki. Wycofywane ze

zbior6w ksiq2ki pzekazywano na zorganizowany w bibliotece kiermasz ,,taniej ksiq2ki",

a pozyskane pieniqdze pzeznaczano na zakup podrgcznik6w do kolekcji wypo2yczalni, Od kwietnia

br. rozpoczqto pzeprowadzkq oddzial6w niezwiqzanych bezpo6rednio z obslugq u2ytkownik6w. Od

1 lipca trua systematyczna pzeprowadzka biblioteki do u2yczonych pomieszczen w kampusie, pzy
ul. Akademickiej i magazyn6w zewngtznych.
W calym systemie biblioteczno-informacyjnym UwB zatrudnionych jest 90 pracownik6w

bibliotecznych, w tym 51 w Bibliotece Uniwersyteckiej, 39 w bibliotekach wydzialowych

i instytutowych oraz 2 informatyk6w. Dodatkowo dzialalno6i merytorycznq BU wspomagala

wolontariuszka, studentka kierunku bibliotekoznawstwo.

7.2. Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
W roku akademickin201412015 opublikowano 66 tytul6w, w tym: 31 monografii o objqto6ci 435 ark,

wyd. i lqcznym nakladzie 5 200 egzemplazy; 35 numer6w czasopism o obiQto6ci 560 ark. wyd.

i w nakladzie 6 300 egz.

Warto6d wydanych monografii wyniosla (wedlug koszt6w produkcjil 157 8322l(Sredni koszt wydania
jednego tytulu - 5 091 zl).

Warto6i wydanych czasopism wedlug kosztdw produkcji wyniosla 186 576 zl (Sredni koszt wydania
jednego numeru - 5 330 zl)

W omawianym okresie rozdysponowano nieodplatnie 5 353 egz. na kwotQ 183 312 zl, w tym:

o do Biblioteki Uniwersyteckiel im. Jezego Giedroycia pzekazano 1390 egz. o warto6ci 49

. do bibliotek wydzialowych, instytut6w, dziekanom, egz. autorskie, egz. obowiqzkowe, ISBN

- 3 963 egz, o warto5ci 133 337 zt.

W omawianym okresie wydano nastqpujqce czasopisma w nakladzie; 150 egz, ,,Archeus"
(nr 15120141, 150 egz. 'Pogranbza. 

Studia Spoleczne" (nr 23, 2412014, nr 25120151, 200 egz.

,,Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" (nr 37, 38, 39/2014, nr 40, 4112015),300 egz. ,,Optimum,

Studia Ekonomiczne" (nr 1, 2,3, 4,5,612014, 1120151, 150 egz. ,,|DEA" (nr 26120141, 100 egz.

,,Bialorutenistyka Bialostocka" (nr 6/2014), 150 egz. ,,Studia Wschodnioslowiariskie" (nr 13/2014),

150 egz. ,,Bialostockie Teki Historyczne" (nr 1212014), 150 egz. ,,Biafostockie Archiwum Jgzykowe"

(nr 1412014), 100 egz. "Linguodidactica" 
(m 18120141, 250 qz. 

"Rocznik 
Teologii Katolickiei"

(nr1312014),200 egz.,,Elpis" - czasopismo KTP (nr 2812014), 150 egz. ,,Biatostockie Studia

Literaturoznawcze" (nr 5/2014), 250 egz.,,Parela" - czasopismo Wydzialu Pedagogiki i Psychologii

(nr 212014, nr 112015), 150 egz. ,,Miscellanea Historico-luridica" (nr 13 2.112014, nr 13 z.212014),

150 egz.,studia Podlaskie" (nr2212014\,150 egz. ,,Rozmaito5ci Slawistyczne" (nr 112014).

W omawianym okresie (do 31 lipca 2015 r.) spzedano 1 249 egz. o wartoSci 18 863 zl.

Oficyna wydawnicza Uniwersytetu w Bialymstoku w roku 201412015 uczestniczyla w ogolnopolskich

targach ksiq2ki naukowej:
o XVlll Poznariskie Dni Ksiq2ki Naukowej, 5-7 listopada 2014 r,,

o Og6lnopolskie Targi KsiEZki, 25-2Sprtdziernika 2014 r., Krak6w,

o Miqdzynarodowe Targi Ksiq2ki w Bialymstoku,24-26 kwietnia 2015 r.,

. Warszawskie Targi Ksiq2ki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA, 14-17 na1a2015 r.

Wydawnictwo Temida
W roku akademickin20142015 nakladem Wydawnictwa Temida 2 ukazalo siq 19 pozycji,
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Opublikowano miqdzy innymi rozprawe habilitacyjn4 a takZe dwie pozycje niezwykle istotne

z punktu widzenia dydaktyki. Podkre5lid nalery,2e w6rod wymienionych dziel sq pozycje w jgzyku

angielskim (seria Bialystok Law Books), a tak2e kolejne zeszyty czasopism Studia luridica Agraria

i Bialostockie Studia Prawnicze.

Ponadto, w roku akademickim 201412015, Wydawnictwo Temida 2 uczestniczylo w akcji ,Tania
ksi42ka", skierowanej do student6w kozystajEcych z pomocy materialnej w formie stypendi6w
socjalnych. Wydawnictwo wspieralo tak2e Wydzial Prawa oraz Uniwersytet w Bialymstoku popzez
pzekazanie nagr6d ksiq2kowych i upomink6w w licznych konkursach i wydazeniach promocyjnych.

8. Organizacj a i zazqdzanie U niwersytetem

8.1, Sekcja Informacji i Promocji

Dzialalno6i promocyjna w roku 201412015 skupiona byla pzede wszystkim na prowadzeniu akcli
rekrutacyjnych, promowaniu kampusu i osiqgnig6 naukowych UwB oraz wydawaniu materialow

informacyjnych, tak2e w jgzykach obcych.
Promocja rekrutacyjna
Pracownicy SliP uczestniczyli w blisko 20 targach edukacyjnych. We wze5niu minionego roku

reprezentowali UwB na najwigkszych targach edukacyjnych w mieScie - Salonie Matuzyst6w

,,Perspektywy", a nastepnie w podlaskich szkolach m.in. w Bialymstoku, Sok6lce, Bielsku Podlaskim,
Hajnowce, Wysokiem Mazowieckiem, Siemiatyczach, Grajewie, t-om2y, Augustowie, l-apach,

Siedlcach, Ostrolgce, Choroszczy, l-osicach, Kolnie, Piszu, Michalowie, Sokolowie Podlaskim,

Zambrowie, Ciechanowcu.
Ponownie, tym razem tak2e z pracownikiem Dzialu Program6w Miqdzynarodowych i Wsp6lpracy
z Zagranicq, brali udzial w migdzynarodowych targach poza granicami Polski: w Mirisku na Bialorusi
i w Kijowie na Ukrainie oraz w Kaliningradzie w Rosji.

Natomiast po raz pieruszy w minionym roku odbyla siq wsp6lna akcja tzech uczelni - Politechniki
Bialostockiej, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Bialymstoku - koordynowana
i finansowana pzez Urzqd Miejski - ,,Powodzenia na matuze" i ,,Studiuj w Bialymstoku". Reklamy
inlemetowe i banery pojawily siq w wybranych miastach w calej Polsce. Wydane zostaly tak2e
informatory z informacjami o uczelniach w jgzyku polskim, rosyjskim i angielskim, kt6re zostaly
rozeslane do r62nych placowek dyplomatycznych poza granicami kraju. Pracownicy SliP kilkakrotnie
oprowadzali po kampusie mlodzie2 ze Wschodu, informujqc o warunkach studiowania.
Z powodu ograniczeri finansowych nie bylo kampanii rekrutacyjnej w mediach i Intemecie, ale SliP
umieszczala bezplatnie informacje o Uniwersytecie na sprawdzonych portalach (gdzie bylo to
moZliwe), pzesylala do odpowiednich instytucji prezentacje multimedialne, zdjqcia nowego
kampusu, itd. Ponownie sponsorowala - pzekazujqc drobne gad2ety i informatory - konkursy
w podlaskich szkolach (m.in. lll i ll LO) iolimpiady pzedmiotowe (m.in. konkurs statystyczny).
Promocja nauki
W marcu, w salach Uniwersyteckiego Centrum Pzyrodniczego, SiiP pzy wspolpracy z Centrum
Nauki Kopernik, zorganizowala pokazy naukowe ,,Eksperymentuj" dla dzieci idoroslych. Pzez lzy
dni odwiedzilo je okolo 1,5 tys. os6b.
UwB prezentowal sig po raz tzeci na Pikniku Naukowym w Warszawie - najwigkszej imprezie
popularyzujqcej naukg w Polsce. Uczestniczyl tez w prezentacjach - organizowanych pzez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy2szego - promujqcych kierunki matematyczno-pzyrodnicze
w Bialymstoku.
Pracownicy SliP koordynowali tak2e imprezy uczelniane w ramach Xlll Podlaskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki. Pzygotowali Dziei Otwarty UwB (22 naja) - poranne i wieczome imprezy, cieszqce sig
ogromnym zainteresowaniem bialostoczan (w sumie imprezy festiwalowe odwiedzilo okolo 5,5 tys.

osdb) oraz Dziei Akademicki na Rynku Ko$ciuszki (24 na1al.
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Promocja wizerunku
Pracownicy SliP, wspolnie z Dzialem Zarz$zania Projektami, pzygotowali wniosek do Ministerstwa

Polityki Spolecznej o dofinansowanie miejsc w Klubie Malucha ,,Zielona Dolina", '15 dzieci student6w

i pracownik6w UwB otzymalo lqcznie dofinansowanie w wysoko6ci 48 000,00 zt.

Dzigki Srodkom finansowym, otzymanym pzez UwB wraz z tytulem ,,Podlaska Marka Roku", SliP
pzygotowala dla mlodych bialostoczan BassCamp - wydazenie muzyczne na kampusie, kt6remu

towazyszyl pokaz kolorowych Swiatel.

Pracownicy sekcji oprowadzili takze kilka tysiqcy bialostoczan oraz go6ci z innych rejon6w Polski

i zagranicy po nowym kampusie. Wycieczki odbywaly siq od jesieni do p62nej wiosny, na

indywidualne proSby lub podczas festiwalu czy pokaz6w Centrum Nauki Kopernik.

Materialy inf ormacyjno-promocyjne
SliP zredagowala, pzygotowala iwydala zaktualizowany informator o Uniwersytecie oraz ulotki

w jqzyku polskim, angielskim irosyjskim (og6lem ponad '10 tysigcy). Wsp6lpracowala pzy wydaniu

materialow promocyjnych z Dzialem Program6w Migdzynarodowych iWsp6lpracy z Zagranic4
programem Erasmus+ i Biurem Karier, Wydala kolejny numer pisma ,,Nasz Uniwersytet",

Pzygolowywala dyplomy, pisma okazjonalne, fotografie. Redagowala teksty o uniwersytecie

i rekrutacji na pohzeby m.in. Uzqdu Miejskiego.

lnne dzialania
Poza wymienionymi wy2ej pzedsigwziqciami SliP

. zbiera, opracowuje i pzesyla ostateczne informacje do rankingu uczelnr ogloszonego
pnez ,,Perspektywy",

o pzygotowuje i pzesyla informacje o UwB, wraz ze zdjqciami, na potzeby ro2nych

instytucji, uzqd6w i medi6w,
. pzeprowadza odpowiednie procedury i pzygotowuje umowy dotyczqce

organizowanych pzez siebie wydazeri (m.in. koncert podczas Dnia Otwartego,

BassCamp),
. przeprowadza procedurq zam6wieri publicznych (w minionym roku zapytania ofertowe)

na wykonanie i dostarczenie material6w informacyjnych, promocyjnych I reklamowych

oraz procedurq zam6wieri publicznych ma materialy promocyjne projektow,

wsp6lfinansowanych pzez Unig Europejsk4 pzygotowuje umowy,

o wspolorganizuje i prowadzi obslugg fotograficznq wydazen uczelnianych (m.in.

inauguracja roku akademickiego, promocje doktorskie, wizyty go5ci), drukuje zdjgcia,

itd., nagta6nia imprezy uniwersyteckie w UCK,

o projektuje, sklada, tak2e czgsto redaguje tre56 na uniwersyteckie druki okazjonalne,

czyli zaproszenia, kalendaze, plakaty, wizyt6wki, dyplomy, certyfikaty, itp.,

. peygotowuje i aktualizuje prezentac.ie multimedialne,

. zajmuje sig typowq pracq biurowq (udzielanie informacji, skanowanie dokumentow na

potzeby innych dzial6w, rozdysponowanie materialow promocyjnych na konferencje

UwB, aktualizacja ksiq2ki telefonicznej, pzygotowanie spzetu multimedtalnego na

potzeby Senatu i innych wydazeri uczelnianych, drukowanie prezentacji na plytach,

projektowanie reklam, drukowanie na spzgcie wlasnym dyplom6w, certyfikat6w,

malych plakat6w, itd.),

. w czerucu 2015 r. roku SliP rozpoczqla pracQ nad nowym layout'em

i zmodemizowaniem slrony internetowej www.uwb.edu.pl, do ktorej wkr6tce powinny

dostosowai siq tak2e strony wydzialowe,
. we wze6niu 2015 r. zakohczy produkcjg nowego filmu promocyjnego UwB, kt6ry udalo

siq sfinansowai gl6wnie ze 6rodk6w unijnych.
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8.2. ZanEdzani e p roiekta m i

W ramach wspierania rozwoju uczelni Dzial Zazqdzania Projektami w roku akademickin 201412015

bral udzial w realizacji zadai majqcych na celu skuteczne wydatkowanie i rozliczenie Srodkow

finansowych otzymanych peez uniwersytet na projekty o charakteze inwestycyjnym iedukacyjnym.
Zakres dzialari obejmowal prace zwiqzane z pzygotowaniem wniosk6w aplikacyjnych skladanych do

Narodowego Centrum Badari i Rozwoju w ramach ogloszonych konkurs6w w Programie

Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozw6j:
o 

"Stop 
plagiatom" Priorytet lll. Szkolnictwo wyZsze dla gospodarki i rozwoju Dzialanie 3.4

Zarzqdzanie w instytucjach szkolnictwa wyzszego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.412015 na

projekty dotyczqce obslugi system6w antyplagiatowych,
o ,,4J08 - pilota2owy program rozwoju kompetencji i kwalifikacji zwigkszalqcych szanse

absolwent6w na rynku pracy" Priorytet lll. Szkolnictwo wy2sze dla gospodarki i rozwoju

Dzialanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyzszym Konkurs nr 1/PRI@OWER/3.1/2015
na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji,

. ,Czas na kompelencje" Priorytet lll. Szkolnictwo wy2sze dla gospodarki i rozwoju Dzialanie

3.1, Kompetencje w szkolniclwie wyzszym Konkurs nr 1/PR[(POWER/3,1/2015 na projekty

w Programie Rozwoju Kompetencji.
lnne dzialania Dzialu Zazqdzania Projektami obejmowaly:

o pzygotowanie dokumentacji na otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadai
z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dzie6mi w wieku do lat 3,,Maluch - edycja 2015",

o udzial w realizacji oraz koricowe rozliczenie projektu ,,Czas na sta/' Priorytet lV Szkolnictwo
wy2sze i nauka Dzialanie 4.1 Wzmocnienie i rozw6j potencjalu dydaktycznego uczelni oraz

zwigkszenie liczby absolwent6w kierunk6w o kluczowym znaczeniu dla gospodart<i opartej
na wiedzy Poddzialanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjalu dydaktycznego uczelni -
prowadzenie biura projektu,

. opracowanie koncepcji projektu og6lnouczelnianego w ramach Programu Horyzont 2020,

grant6w Marii Sklodowskiej-Curie Europejska Noc Naukowc6w obejmuj4cego edycjg
wydazenia planowanego na wzesiei 2015 r. polqczonego z promocjq nowego kampusu.

Pzygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

8.3. Systemy i sieci informatyczne

Podstawowa dzialalno66 Dzialu System6w komputerowych i Sieci Teleinformatycznych obejmuje

obslugg najwa2niejszych system6w teleinformatycznych Uniwersytetu w Bialymstoku, w tym:
. obslugQ system6w komputerowych zwiqzanych z obslugq student6w: USOS oraz lRK,
r obslugg system6w komputerowych i sieci komputerowej administracji centralnej oraz system

kadrowo-placowy i fi nansowo-ksiggowy,
o obslugQ sieci internetowej oraz system6w iserwer6w internetowych Uniwersytetu, w tym sieci

szkieletowej Uniwersytetu; Najwa2niejsze z nich to: poczta elektroniczna UwB, serwery
WWW, DNS,

. obslugQ sieci telefonicznej icentrali telefonicznej,
o bilansowanie zakup6w spzgtu komputerowego, oprogramowania oraz system6w

teleinformatycznych na Uniwersytecie; pzygotowanie specyfikacji pzetargowych w zakresie
systemow teleinformatycznych i specyfikacji na dostawq spzetu kompulerowego na potzeby
jednostek UwB w kampusie, w tym system6w informatycznych na potzeby Uniwersyteckiego
Centrum Obliczeniowego,

r bezpieczeistwo system6w teleinformatycznych na Uniwercytecie.
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Najwa2niejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym:
o modernizacja system6w bezpieczeristwa sieci komputerowej Uniwersytetu w Bialymstoku.

Inwestycja zostala zrealizowana dzigki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2szego,
pzyznanel na podstawie wniosku pzygotowanego peez dzial, Warto66 inwestycji wyniosla

400 000 zl. W ramach inwestycji zakupiono systemy bezpieczeristwa intemetowego firmy

Juniper: Firewall Juniper SRX1400, Firewalll z funkcjami IDP Juniper SRX650, system do

zan$zania systemami bezpieczeistwa wraz z platformq Juniper JA1500. Zakupione

uzqdzenia stanowiq wydajny i nowoczesny system bezpieczeistwa teleinformatycznego

UwB. Zakupiony system zostal zainstalowany w wg2le centralnym sieci uniwersyteckiej

w budynku Wydzialu Matematyki i Informatyki, w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Centrum

Obliczeniowego,
. uruchomienie i wdroZenie system6w teleinformatycznych w kampusie, w tym: systemu kontroli

dostgpu (karty dostqpu do wybranych pomieszczen), systemu nadzoru wizyjnego, sieci

komputerowej, sieci telefonicznej. Prace byly zwiqzane z pzeniesieniem sig Wydzialu

Matematyki i Informatyki, Wydzialu Fizyki, Instytutu Biologii i Instytutu Chemii. Oznaczalo to

podlqczenie ponad 300 unqdzeh telefonicznych iponad 1000 podlqczei do sieci

komputerowej komputer6w w calym kampusie. Dzial w te1 chwili zazqdza nastgpujqcymi

systemami w kampusie: siec komputerowa i systemy bezpieczeristwa, sied EDUROAM na

potzeby uzqdzei mobilnych, siei telefoniczna, system kontroli dostepu, system kontroli

wizyjnej,
o uruchomienie Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego (UCO), Prace obejmowaly

uruchomienie senrverowni UCO, systemu klimatyzacji w UCO oraz instalacja iuruchomienie
Klastra 0bliczeniowego na potzeby UCO. Jest to w tej chwili najwigkszy Klaster Obliczeniowy

w naszym regionie. System jest zainstalowany w serwerowni UCO.

8.4. Zam6wienia publiczne

W roku akademickin 201412015 Dzial Zam6wiei Publicznych pzeprowadzil 68 postqpowai

o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawy, uslugi i roboty budowlane o wartoSci powy2ej

30 000 euro, w tym:
. 64 pzetarg6w nieograniczonych (w tym 51 dostaw, 7 uslug oraz 6 robot budowlanych),

o l zapytanie o ceng (dostawa),

. 2 zam6wienia z wolnej rgki (dostawa i roboty budowlane),
o 1 zam6wienie z dziedziny nauki (dostawa).

W wyniku rozsttzygniQtych postgpowari zostalo podpisanych 249 um6w, na ogdlnq kwotg

38317500,96 zl brutto. Dzial Zam6wiei Publicznych udziela r6wnie2 niezbgdnych informacji

i wyja6nieri pzy proceduze udzielania zam6wief poni2ej 30 000 euro.

Spozqdzony zostal plan zam6wieri na dostawy i uslugi w oparciu o zgloszone plany potzeb
jednostek, Plan stanowil podstawg do ustalenia harmonogramu postgpowai zam6wiei w roku 2015.

Obecnie wszczgtych jest 6 postqpowai.

9. Finanse

9.1. Sprawozdanie z wykonania planu zeczowo-finansowego 2a2014 tok

Pzychody og6lem w 2014 r. wyniosly 210.545,0 tys. zl, Najwigkszq pozycjq pzychodowq byly

dotacje z bud2etu paristwa, stanowily one 42% pzychoddw og6lem. Pozostale pzychody

operacyjne (do kt6rych zaliczamy miqdzy innymi r6wnowartoSi rocznych odpis6w amortyzacyjnych

Srodk6w trwalych sfinansowanych z dotacji) stanowily w 2014 roku drugq pod wzglgdem warto$ci

grupg pzychod6w - 35,5% pzychod6w ogolem (za sprawq naliczonych kar umownych dla firmy

Mostostal Warszawa S.A, w kwocie 66.718,7 tys. zl. - poniewa2 na kary te dokonano odpisu

aktualizulqcego w ciq2ar koszt6w pozycja ta nie wplywa na wynik finansowy). Pzychody

5?
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z tytulu Swiadczonych uslug edukacyjnych stanowily 9,2% pzychod6w, pzychody pozostale

(obejmujqce migdzy innymi pzychody z tytulu program6w UE) wyniosly 4,5% pzychod6w,
pzychody z dzialalno6ci badawczel - niecale 50/o pzychodow. Najwigkszy udzialw kosztach og6lem

majq wynagrodzenia - okolo 400/o onz pozostale koszty operacyjne (zawierajqce odpis

aktualizujqcy na kary naliczone firmie Mostostal Warszawa S.A.) - 36%, ubezpieczenia spoleczne

i inne Swiadczenia - 9,5%, amortyzacja - 40k, zu2ycie material6w i energii - 3,9 %, pozostale koszty

rodzajowe - 3% oraz uslugi obce - 2,9%.

Tabela 33. Sprawozdanie z wykonania planu zeczowo-finansowego za 2014 rok

Dzial l. Rachunok ryskdw i strat w tys. zl

WYSZCZEGOLNIENIE
Plan na 2014

rok
Wykonanie
za 2014 rok

1 2 J

A. Pzychody z dziafalno6ci operacyinej (02+23) 01 202102.2 203 978.3

Pnychody z podstawowej dzialalnoSci operacyjnej
(03+11+21+221 02 131746,4 129217,2

Pzychodv oq6lem z dzialalno6ci dvdaktvcznei {04+06+07+09) 03 121076,6 118 634,4

z
tego

dotacie z bud2etu paistwa 04 89 976,3 89 956,7

w tvm dotacia podstawowa 05 88184,5 88184,5
Srodki z bud2et6w jednostek samozqdu terytorialnego lub ich

zwiazk6w
06 0,0 0,0

oplaty za Swiadczone usluqi edukacyine 07 20 000,0 19 300,0

w tym na studiach niestacionarnych 08 16 000,0 15 418,8
pozostale 09 11 100,0 9377,7

w tym Srodki pochodzqce ze 2r6del zagranicznych oraz

wsp6lfinansowanie kraiowe
10 4 918,0 3 369,0

Prrychody og6fem z dzialalno5ci badawczej
(1 2+1 3+14+1 5+17+18+19)

1'1 10 669,8 10 386,2

z
tego

dotacie na finansowanie dzialalno6ci stalutowei 12 3U23 3 473,6

Srodki na realizacjq projekt6w finansowanych pzez
Narodowe Centrum Badai i Rozwoiu

13 1 605,4 1 796,5

Srodki na realizacjq projekt6w finansowanych pzez
Narodowe Centrum Nauki

14 3229,6 3 375,0

Srodki na finansowanie wspolpracy naukowei z zaqranica 15 289,4 245,4

w tym Srodki pochodz4ce ze 2r6del zagranicznych,
niepodleqaiace zwrotowi

to 9,4 12,9

spzedaZ pozostalych prac i uslug badawczych i rozwojowych 17 150,0 69,6

6rodki na realizacjq program6w lub pzedsigwzig6

ustanowionych pzez ministra wlaSciwego do spraw nauki
18 1223,1 1224,0

pozostale 19 330,0 202,1

w tym Srodki pochodzqce ze 2r6del zagranicznych oraz
wsp6lfinansowanie kraiowe

20 330,0 202,1

Pzychody og6lem z dzialalno5ci gospodarczei wyodrebnionei 21 0,0 0,0

Koszt wytwozenia Swiadczei na potzeby wlasne iednostki 22 0,0 196,6

Pozostale przychody (24+25) za 70 355,8 74 761 ,1

Pzychody ze spzeda2v towar6w i material6w 24 20,0 ?1 (

74729,6Pozostale pzychody operacyjne (26+27)
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tego

zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 26 60,0 0

inne pozostale pzychody operacyjne 27 70 275,8 74729,6

w rym

r6wnowarto5d rocznych odpis6w amortyzacyjnych

Srodk6w tnralych oraz warto5ci niematerialnych

i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych,

a tak2e otnymanych nieodplatnie z innych 2rodel

28 7 719,5 7 692,8

pzychody z likwidacji Srodk6w trualych, Srodkow

trwalych w budowie, warto6ci niematerialnych

i prawnych oraz korekty odpis6w aktualizujqcych
warto6d niefi nansowvch aktywow truralych

29 10,0 1,1

Cd. Dzialu L Rachunek zysk6w i strat w tys. zl

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na

2014 rok

Wykonanie

za 2014 rok

1 2

B. Koszty dzialalnoSci operacyjnej (31+59) 30 202692,3 209 667.5

Koszty podstawowej dzialalno5ci operacyjnej (49) 't40 023,1 133 473,3

Amortyzacja 32 8 965,4 8 516,5

Zu2ycie material6w i energii 33 8 500,0 8234,1

w lym energia u 5276,3 4831,7

Uslugi obce 35 6217,2 6 056,2

Podatki ioplaty Jb 200,0 74,4

Wynagrodzenia 37 87 258,4 83 872,7

w tym wynikajEce ze stosunku pracy 38 80 286,5 77 063,8

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 39 21882,1 20 018,9

tym

skladki z tytulu ubezpieczen spolecznych ifunduszu pracy 40 '16 200,0 14 510,8

odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 41 ?AO?( ?AO?q

stypendia naukowe dla wybitnych mlodych naukowcow,

stypendia doktorskie i doktoranckie

4Z 1210,9 1139,5

odpis na wlasny fundusz stypendialny 43 0,0 0,0

Pozostale koszty rodzajowe 44 7 000,0 6 700,5

tym

aparatura naukowo-badawcza 45 604,3 876,5

podr62e slu2bowe 46 3 330,0 2 430,7

Ogolem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) 47 140 023,1 133 473,3

Zmiana stanu produkt6w (zwiqkszenia - warto6i ujemna,

zmnreiszenia - wa(oSi dodatnia)

48 0,0 0,0

Og6lem koszty wlasne podstawowej dziafalno5ci operacyjnej
(47+48) = (52+57+58)

49 140 023,1 133 473,3

Koszty dzialalno5ci dydaktycznej finansowane z dotacji z bud2etu

oaistwa
50 89 260,0 89 956,7

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej finansowane z pzychodow

wlasnvch

5'r 40 093,3 33 130,4

Koszty dzialalnoSci dydaktycznej og6lem (50+51) 52 129 353,3 123087,1

w

rym

koszty ksztalcenia na studiach stacjonamych 107 853,3 104144,6

koszty ksztalcenia na studiach niestacjonarnych 16 000,0 15 102,0
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Koszty dzialalno6ci badawczej finansowane z dotacji z bud2etu

oanstwa

55 10 519,8 10 316,6

Koszty dzialalno6ci badawczej finansowane z pzychod6w

wlasnych

56 150,0 69,6

Koszty dzialalnoSci badawczej og6lem (55+56) 57 10 669,8 10 386,2

Koszty dzialalno6ci gospodarczej wyodrqbnionej 58 0,0 0,0

Pozostale koszty (60+61) 62 669,2 76194,2

WartoSd sozedanvch towar6w i material6w 60 10,0 0,0

Pozostale koszty operacyjne (62+63) 61 62 659,2 76194,2

z

tego

strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych 62 10,0 1 850,6

inne pozostale koszty operacyjne OJ 62649,2 74U3,6

w tym odpisy aktualizujqce wartoS6 aktyw6w

niefrnansowych i zapas6w, koszty likwidacji Srodk6w

trwalych i warto5ci niematerialnych i prawnych oraz

wartoSe netto zlikwidowanych Srodk6w trwalych oraz

warto6ci niematerialnych i prawnych

64

62269,2 74 188,9

C, Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (01-30) oc -590,1 . s 689,2

D, Pzychody finansowe 66 300,0 o coo, /

w tym odsetki uzyskane 67 250,0 6 548,9

E. Koszty finansowe 68 140,0 77,1

w tym odsetki zaplacone 69 120,0 77,1

F. Zysk (strata) z dzialalnoSci (65+66-68) 70 -430,1 800,4

G. Wynik zdazei nadzwyczalnych (72-73) 71 0,0 0,0

Zyski nadzwyczajne 72 0,0 0,0

Straty nadzwyczajne 73 0,0 0,0

H. Zysk (strata) brutto (70+71) 74 -430,'l 800,4

L Podatek dochodowy 75 0,0 0,0

J. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia

straty)

76 0,0 0,0

K. Zysk (strata) nefto (74-75-76) 77 -430,1 800,4

Dzial ll. Fundusz Pomocy Student6w i Doktorant6w w tys. zl

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na

2014 rok

Wykonanie

za 2014 tok

2
stan funduszu na poczqtek roku 01 1 414,6 1 414,6

w tym z dotacji z bud2etu paistwa 02 1216,4 1216,4

zwigkszenia ogolem (04+06+07+08) 03 19 807,0 18 990,5

z

tego

dotacja z bud2etu paristwa 04 17 214,0 17 214,0

w tym pzeznaczona na pomoc materialnq dla doktoranl6w 05 797,8 797,8,7

oplaty za kozystanie z dom6w studenckich 06 1 706,0 1 655,5

oplaty za kozystanie ze stol6wek studenckich 07 50,0 0,0

inne pzychody 08 837,0 121,0

zmniejszenia ogolem (1 0+ 1 6+22+28) 09 21221,6 19222,5
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7

tego

dla studentow (1 1 + 12+13+ 1 4+ 1 5\ 10 18176,8 16 587,5

L

tego

stypendia socjalne 11 12 383,6 11 653,1

stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych 12 443,0 430,2

stypendia rektora dla najlepszych student6w IJ 4 507,2 4 327 ,7

stypendia ministra za wybitne osiqgnigcia 14 714,0 70,0

zapomogl 15 129,0 106,5

dla doktorantow (1 7 +18+19+20+21) 16 806,2 oor,l

tego

stypendia socjalne 17 106,0 86,8

stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych 18 27,1

stypendia dla najlepszych doktorant6w 19 593,0 542,7

stypendia ministra za wybitne osiqgniqcia 20 70,0 0,0

zapomogl 21 10,0 4,5

koszty utzymania dom6w i slol6wek studenckich 22 2207,2 1 970,3

tym

wynagrodzenia 23 704,0 676,4

w tym wynikajqce ze stosunku pracy 24 694,2 676,4

skladki na ubezpieczenia spoteczne ifundusz pracy 25 151 ,0 120,4

remonty i modernizacja 26 200,0 27,1

w tym remonty finansowane z dotacji 27 200,0 27,1

koszty realizacji zadari zwiqzanych z przyznawaniem

i wyplacaniem stypendiow i zapomdg

28 31,4

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
(01+03-09)

29 0,0 1 182,6

w tym z dotacji z bud2etu pahstwa 30 0,0 1221,2

9.2, Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok na dzien 30.06,2015 r.

Pzychody ogolem na dziei 30.06,2015 r. wyniosly 82.083,3 tys, zl, Najwigkszq pozycjq

pzychodowq byly dotacje z bud2etu paistwa - 66,1%, pzychody z tytulu uslug edukacyjnych -
12,8%, pozostale pzychody operacyjne (do kt6rych zaliczamy migdzy innymi r6wnowarlo6i
rocznych odpis6w amortyzacyjnych Srodk6w tnrvalych sfinansowanych z dotacji) - 8%, pzychody
pozostale (obejmujqce miqdzy innymi peychody z tytulu programow UE) wyniosly okolo 7%, zas

pzychody z dzialalno6ci badawczej - 6%. W kategoriach kosztowych najwigkszq pozycjg stanowiq
koszty wynagrodzefr - 56, 2%, nastgpnie ubezpieczenia spoleczne iinne Swiadczenia - 16,80%,

amortyzacja - 10,30/o oraz zu2ycie materialow i energii - 7,6%, uslugi obce i pozostale koszty

rodzajowe - po 3%. Dodatkowo nale2y zwrocii uwagg na fakl, 2e w pzychodach wykazana jest cala

otzymana dotacja (w tym na podwy2ki wynagrodzeri), za5 koszty nie uwzglqdniajq wyplaty
podwy2ek wynagrodzeri z wyrownaniem od stycznia 2015 r., wyplaconych w lipcu nauczycielom

akademickim. Nale2y pamigta6, 2e roznice w proporcjach pomigdzy poszczegolnymi kosztami

w latach 2014 i V|.2015 spowodowane sq migdzy innymi sezonowo6ciq czgSci koszt6w.

5'7
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Tabela 34. Wykonanie planu rzeczowoiinansowego na 2015 rok na dzien 30.06.2015 r.

Dzial l. Rachunek zysk6w i strat w tys. zl

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na

2015 rok

Wykonanie na

30.06.2015

1 2 3
A. Pzychody z dzialalno6ci operacyjnei (02+23) 0'1 162254,0 82 064,9

Pzychody z podstawowej dzialalnoSci operacyjnej
(03+11+21+22\

02 135 438,3 75 468,0

Pzvchodv oq6lem z dzialalno6ci dvdaktycznei (04+06+07+09) 03 123658,2 70 393,0

z

rego

dotacie z bud2etu oaistwa 04 vo Jco,z 54 223,7

tym

dotacja podstawowa U3 95 271 ,2 53 898,7

Srodki z bud2etdw jednostek samozqdu terytorialnego
lub ich zwiazkow

06 0,0 0,0

oplaty za Swiadczone usluqi edukacyine 07 18 000,0 10 525,9

w

tym

na studiach niestacjonamych 08 15 000,0 84il,2

pozostale 09 9 300,0 5 643,4

tym

Srodki zagraniczne oraz wspdlfi nansowanie

kraiowe

10 3 300,0 2 488,1

Pzychody ogolem z dzialalno5ci badawczej
(1 2+1 3+14+1 5+1 7+1 8+1 9)

11 11780,1 5 075,0

z

tego

dotacie na finansowanie dzialalno6ci statutowei 12 5 288,1 2275,4
Srodki na realizacjg projekt6w finansowanych pzez
Narodowe Centrum Badai i Rozwoiu

13 665,0 347,5

Srodki na realizacjg projektdw finansowanych pzez
Narodowe Centrum Nauki

14 3 867,8 1 827,1

Srodki na finansowanie wspdlpracy naukowej
z zagtantca

15 oo, I

tym

zagraniczne Srodki fi nansowe niepodlegajqce

zwrotowi

16 50,0 0,0

spzedaz pozostalych prac i uslug badawczych
i rozwoiowvch

17 100,0 28,3

Srodki na realizacjq program6w lub pzedsigwzigC

okreslonvch pzez ministra wla6ciweoo do spraw nauki
18 1134,8 q11 (

pozostale 19 386,5 101

w
tym

Srodki zagraniczne oraz wspolfinansowanie
kraiowe

20 373,5 40 4

Pzychody oq6lem z dzialalno6ci qospodarczei wyodrebnionei 21 0,0 0.0

Koszt wvtwozenia Swiadczeri na wlasne ootzebv iednostki 22 0,0 0,0

Pozostale ozycho dv (24+25) 23 26815,7 6 596,9

Pzvchodv ze spzedazv towar6w i material6w 24 20,0 87
Pozostale Dzychody operacyine (26 + 27\ 25 26795,7 6 588,2

z

tego

zysk ze zbycia nieflnansowych aktyw6w tnvalych 26 12017.1 10,7

inne ozvchody ooeracvine 27 14 778,6 6 577 ,5

rym

rownowarto66 rocznych odpisow

amortyzacy.jnych Srodk6w trwalych onz
wartoSci niematerialnych i prawnvch

28



Uniwelsylet w Bialymstoku - Sprawozdanie z dziahlnosciw roku akademickim ml412015

Cd. Dzialu l. Rachunek zysk6w i shat w tys. zl

sfinansowanych z dotacji celowych, a tak2e

otzymanych nieodplatnie z innych zrodel
14 478,6 6 353,6

pzychody z likwidacji Srodk6w trwalych

w budowie, warto5ci niematerialnych

i prawnych orcz korekty odpis6w

aktualizujqcych warto5i niefinansowych

aktvw6w trwalvch

29 0,0 0,0

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na

2015 rok

Wykonanie na

30 06.2015

1
a 3

B. Koszty dzialalnoSci operacyinei (31+59) 30 156 629,2 75 763,4

Kosztv oodstawowei dzialalnoSci operacyinei (49) 31 156229,2 75746,9
Amortyzacja 32 16 349,2 7 835,7

Zu2ycie material6w i energii 33 12 050,1 R70EO

w tym enerqia 34 6 600,0 3 970,9

Usluqi obce 35 7 900,0 3273,1

Podatki ioptaty 36 202,0 150,8

Wynaqrodzenia 37 89 861,4 42644,4

tym

wynikajqce ze stosunku pracy 38 83 931,2 ?o 6?0 6

Ubezoieczenia sooleczne t inne Swiadczenia na zecz
oracownik6w

39 23 185,3 12754,4

tym
skladki z tytulu ubezpieczeri spolecznych ifunduszu
pracy

40 17100,0 7 661,1

odpis na zakladowy fundusz Swiadczei socjalnych 41 3 672,4 3672,4

stypendia naukowe dla wybltnych naukowcow, stypendia

doktorskie i doktoranckie

+L 1 862,9

odpis na wlasny fundusz stypendialny 43 0,0 0,0

Pozostale kosztv rodzaiowe 44 6 680,7 3292,6

rym

aoaratura naukowo-badawcza AE, 1 930,0 131,1

oodro2e slu2bowe 46 2514,0 894,7

Ogolem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) 47 156 229,2 75 746,9

Zmiana stanu produkt6w (+,-) 48 0,0 00
Ogolem koszty wlasne podstawowej dzialalno6ci operacyjnej
(47+48\ = (52+57+58)

49 156229,2 75746,9

Koszty dzialalnosci dydaktycznej finansowane z budzetu

0answa
50 96 358,2 54 223,7

Koszty dzialalnoSci dydaktycznej finansowane z pzychod6w

wtasnvcn

51 48 090,9 16 448,2

Kosztv dzialalno6ci dydaktycznei oq6lem (50+51) 52 144 449,1 70 671 ,9

tym

kosztv ksztalcenia na studiach stacionarnych 53 126 449,1 60 146,0

kosztv ksztalcenia na studiach niestacionarnvch 54 15 000,0 I454,2
Koszty dziatalno6ci badawczej finansowane z dotacji z bud2etu
paistwa

55 11 680,1 5 046,7

Koszty dzialalno6ci badawczej flnansowane z pzychodow

wlasnvch

56 100,0 28,3
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koszty dzialalnoSci badawczei oqolem (55+56) 57 11780,1 5 075,0

dzialalnoSci oospodarczei wyodrebnionei 58 0,0 0,0

Pozostale koszty (60+61) 59 400,0 16,5

warto6i spzedanych towar6w i material6w 60 0,0 0,0

pozostate koszty operacyjne (62+63) ol 400,0 16,5

L skata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 62 0,0 0,0

inne pozostale koszty operacyjne 400,0 16,5

w tym odpisy aktualizujqce wartoSi aktywow
niefinansowych i zapas6w, koszty likwidacji 6rodk6w

trwalych i wartoSci niematerialnych i prawnych oraz
warto66 netto zlikwidowanych Srodk6w trwalych oraz
warto6ci niematerialnych i orawnych

64
0,0 0,0

C, Zysk (strata) z dzialalno5ci operacyinei (01-30) 65 5 624,8 6 301,5

D. Pzychody finansowe 66 200,0 18,4

w tvm odsetki uzyskane 67 45,0 18,4

E. Kosztv finansowe 68 440,0 127,5

w tym odsetki zaplacone 69 400,0 1l(R

F. Zvsk (strata) z dzialalno6ci (65+66-68) 70 5 384,8 6192,4
G. Wynik zdazei nadzwyczainych (72-73) 71 0,0 0,0

Zyski nadzwyczaine 72 0,0 0,0

Straty nadzwyczajne 73 0,0 0,0

H, Zvsk (strata) brufto (70+71) 74 5 384,8 6192,4
l. Podatek dochodowv 75 0,0 0,0

J, Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia

straty)

76 0,0 0,0

K. Zysk (strata) netto f4-75-76) 77 5 384,8 6192,4

Dzial ll. Fundusz Pomocy Student6w i Doktorant6w w tys. zl

Wyszczeg6lnienie Plan na

2015 rok

Wykonanie na

30.06,2015

I 3
Stan funduszu na poczatek roku 01 1182,6 1182,6
w tvm I z dotacii z budzetu panstwa 02 1221,2 1221,2
Zwiekszenia oqolem ( 04+06+07+08) 03 19 949,3 13 283,8
L dotacia z bud2etu oaistwa 04 17 809,3 12 466,5

w tym
ptzeznaczona

na

pomoc materialnq dla doktorantow 05 787 ,6 444,7

oplatv za kozystanie z domow studenckich 06 1 695,0 797,5

oplaty za kozystanie ze stol6wek studenckich 07 0,0 00
inne ozychodv 08 445,0 19,8

Zmnieiszenia oq6lem (1 0+16+22+28) 09 21 131,9 11 048,8

tego

dla studentow 11+12+13+14+15], 10 18 332,9 9 500,1

z tego stypendia socialne 11 12362,9 6287,2
stypendia specjalne dla osob
niepelnosprawnych

12 620,0 306,6

stypendia rektora dla najlepszych
student6w

'13 4 700,0 2860,2

stypendia ministra za wybitne 14 350,0 14,0
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10. Inwestycje i remonty

a) Plany zadaf inwestycyjnych
WartoS6 rob6t planowanych do wykonania w roku 2014 oraz 2015 zestawiono w tabeli nr 35 gdzie

pokazano r6wnie2 wartoSi realizacji poszczeg6lnych zadai.

Tabela 35. Zadania inwestycyjne planowane na lata 2014-2015 oraz realizacja pnez Dzial

osra0necra

zapomogl 15 300,0 321
dla doktorantow (17 +18+19+20+21\ to 812,0 444,7

z tego stypendia socialne
,t',

152,0 774
stypendia specjalne dla os6b

niepelnosprawnych

18 30,0 147

stypendia dla najlepszych doktorant6w 19 620,0 344,6

stypendia ministra za wybitne
osiaqniecia

20 00 0,0

zapomogl 21 100 30
koszty utzymania dom6w i stol6wek sludenckich 22 1 951,4 1098,0

w tym wynagrodzenia 23 695,9 368,8

w tym wynikaiace ze stosunku pracv 24 368,8

skladki na ubezoieczenia sooleczne
i fundusz oracv

25 136,7 66,7

remontv i modernizacia 26 200,0 0,0

w tym remonty finansowane z dotacii 27 200,0 0,0

koszty realizacji zadai zwiqzanych z pzyznawaniem

i wyplacaniem stypendi6w i zapomog dla student6w

i doktorant6w

28 35,6 6,0

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) 29 0,0 3 417,6

w tym z dotacji z bud2etu paistwa 30 0,0

Renont6w zadah inwestvcvinvch w terninie od 1 .10.2014 r. do 31 .07.2015 r.

Lp. Nazwa zadania

Plan 20'14 t.
(w zl)

Realizacja od
1.10.2014 r.
do
31.12.2014 r.
(w zl)

Plan 2015 r.
(w zl)

Realizacja od
1.01.2015 r.

do
31.07.2015 r.
(w zl)

Realizacia od
1.10.2014 r.
do
31.07.2015 r.
(w zf)

1 2 3 4 5 6 7

Wydzial Prawa, ul. Mickiewicza 1

Rozbudowa budynku
dydaktycznego wraz
z infrastruklu14
Kontvnuacia inwesvcaa

1 000 000,00 3.722.000,00 s.904,00 5 904,00

Budynek administracyjno-dydaktyczny, ul. M. Sklodowskiej-Curie 14

Wykonan|e elewacji

budynku Kontynuacja

inwestycji. Wymiana windy
o nr inwenlarzowym T6-
64034 Kontynuacia

Inwestyctl

2.672.000,00 0,00

Budowa Kampusu Uniwersytetu w Bialymsloku

Eudowa Kampusu

Uniwersytetu

w Biahmstoku. realizowana

80.000.000,00

w tym

22.830.1',t9,52 36 077 000,00

wWm

23 .142.138,7I 45.972.257,30

bl
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pzy udziale Srodkow Unii

Euopejskiej
fundusze

un|Jne

67.682.000,00

Sr. v{1. uczelni

12.318.000,00

w tym

PORPW

4.347.000,00

POris

7.027.000,00

Koszty inne

944.000,00

19.858.857,27

2,971 .26't,25

15.848,28

2.955.412,97

fundusze

unijne

11.402.000,00

Sr. wl. uczelni

24.675.000,00

w tym

PORPW

17.394.000,00

POtis

7.281.000,00

Koszty inne

1.996.000,47

w tym

Sr. $/1. uczelni

1,046.000,54

Sr. MNiSW na

finan. kosztow

restruktu ryzacj

iWydzialu

Biologiczno-

Chemicznego

949.000,93

21.512.284,86

1.529.853,92

338.959,06

1.190.894,86

100.000,00

41.371.142,13

4.501.'115,17

354.807,34

4.146.307,83

100.000,00

Wydzial Ekonomii i Zazadzania, ul. Warszawska 63
Wykonane pr4tqcza
kanalizacji deszczowej.

Dokumentaga projekbwa

i wvkonanie robOt

100.000,00 0,00

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania. ul. Warszawska 63
lvonla2 klimatyzalora
w pomievczeniu 104.

Opracowanie dokumentacji

Droiektowei

0,00 31.500,00

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

Zakup nierudromosci wraz
z przebudoxE w W nb na
polrzeby Wydzialu
Ekonomiczno-

Infomtycznego l.jwB

z siedziba w Wilnie

3.500 000,00 5.000.000,00

Wydzial Biologicmo-Chemiczny

Instytul Biologii. Shcja
Tercnowo-Badawcza
w Genadr. Wykonanie

rob6t budowlanych oraz
wyposaiEnia (rozbudowa).

Konlvnuacla inwesfucii

000 780.000,00 6.396,00 6.396 00

Budynek mieszkalny, ul Swierkowa 20 C
Wykonanie adaptagi
poddasza na mieszkanie,

rozpoczQcie robOt

budowlanych (wykonanie

dachu zgodnie z posiadan4

dokumenlacjq)
Kontynuacja inwestycji

Wykonanie elewacji.

Kontvnuacia inwestvcii

000 662.000,61

buovneK. ut. SwErKowa zu 6
Zmiana sposobu

ozytrcwania budynku
000 235.000,22

oz
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W roku 2014 planowano wykonaC zadania inwestycyjne na lqcznq kwotg 87 ,272.000,00 zl.

W roku 2015 planowano wykonanie nastgpuj4cych zadai inwestycyjnych:

- Budowa Kampusu Uniwersytetu w Bialymstoku, realizowana pzy udziale Srodk6w Unii

Europelskiej,

- Wydzial Prawa, ul, Mickiewicza 1. Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz

z infrastruktur4

- Zakup nieruchomo6ci wraz z pzebudowq w Wilnie na potzeby Wydzialu Ekonomiczno-

Informatycznego UwB z siedzibqw Wilnie.

- Budynek, ul. Swierkowa. Zmiana sposobu u2ytkowania budynku dydaktycznego lnstytutu

Biologii na budynek administracyjny wraz z pzebudow4 rozbudowq i obni2eniem

wysokosci budynku w zwiEzku z rozbi6rkq ostatniej kondygnacji (poddasza) lqcznie

z zagospodarowaniem terenu i niezbqdnq infrastrukturq techniczn4

- Wydzial Filologiczny, Wydzial Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1. Remont

elewacji i wejScia gl6wnego oraz remont murk6w oporowych wraz z robotami budowlanymi

zwiqzanymi ze wzmocnieniem konstrukcji pzy wej6ciu gl6wnym do budynku. Aktualizacja

pozwolen na budowq.

- Budynek mieszkalny, ul. Swierkowa 20 C. Wykonanie adaptacji poddasza na mieszkanie,

rozpoczgcie robdt budowlanych (wykonanie dachu zgodnie z posiadanq dokumentacjqJ

Kontynuacja inwestycji, Wykonanie elewacji. Kontynuacja inwestycji.

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny, Instylut Biologii, Stacja Terenowo-Badawcza w Gugnach.

Wykonanie rob6t budowlanych oraz wyposa2ania (rozbudowa). Kontynuacja inwestycji.

- Budynek, ul. Pogodna 65. Wzmocnienie strop6w. Opracowanie dokumenlacji projektowej.

Wykonanie robdt budowlanych.

- Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania, ul. Warszawska 63. Monta2 klimatyzatora

w pomieszczeniu 104. Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wydzial Pedagogiki i Psychologii, ul. Swierkowa 20. Monta2 klimatyzatora w sali

cwiczeniowej nr 2.17 w budynku Auli Dydaktyczno-Widowiskowej.

Wykonanie zadan wymienionych w p. 1.1.3 i 1.1.5. planowane bylo z funduszy MN|SW. Poniewa2

nie uzyskano potwierdzenia finansowania na tych obiektach rob6t nie prowadzono.

dydaktycznego Instytutu

Biologii na budynek
administrdcfjny wraz
z przebudor/e rozbudowq
i obni2enem wysoko$ci

budynku w z'ri4zku
z rozbiorl4 oslahiej
kondygnacji (poddasza)

tqcnl|e
z zagospodaor,anrem
lerenu i niezbednq
inlrastruktura techniczna

Wvdzial Filolooicznv, Wvdzial Historyczno-Soc oloqiczny, Plac Uniwersytecki 1

Remont elewaqi i ui ejscia

gldwnego oraz remonl

murl(od oporowych wraz

z robolami budowlanymi
zl/qzanynt ze

wzmomenEm konstrukcji

pr4 weisciu gbwnym do
budynku Aklualizacja

Dozdolei na budote

000 1.856.000,00

Budvnek. ul. Poqodna 65
Wzmocnienie sbopdw.
Opra€owanie dokumenbqi
projeKqwej Wykonanie
robdt budowlanvch

0,00 87.000,39 81.688,84 81.688,84

6f
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b) Opis realizowanych zadari inwestycyjnych w roku akademickim 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 kontynuowano zadanie inwestycyjne Budowa Kampusu

Uniwersytetu w Bialymstoku pzy u!. Ciolkowskiego wsp6lfinansowane z funduszy unijnych

w ramach projekt6w: ,,Budowa Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz

z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Rozw6j Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Dzialanie: 1.1

lnfrastruktura Uczelni oraz prolektu: 
"Budowa 

Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii" realizowanego

w ramach Programu Operacylnego Infrastruktura i Srodowisko Priorytet Xlll Infrastruktura

Szkolnictwa Wy2szego, Dzialanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wy2szego.

Generalnym Wykonawcq rob6t na kampusie byla firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibq

w Warszawie pzy ul. Konstruktorskiej 11 A.

Nadz6r nad pzebiegiem inwestycji pelnila firma Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziqbicka 35 60-164

Poznai.
Roboty budowlane zostaly zakoriczone, W dniu 12.05.2014 r. podpisano protokol odbioru.

obecnie w obiektach kampusu trwa monta2 wyposa2enia podstawowego i speclalistycznego.

Tnrvajq postgpowania pzetargowe na dostawg i montaz tego wyposa2enia.

c) Realizacje w okresie sprawozdawcrym
W okresie sprawozdawczym wykonano:

- rozbudowg budynku dydaktycznego pzy ul. Mickiewicza I wraz z infrastrukturq na kwote

5.904,00 zl ze Srodk6w Wydzialu Prawa,

- roboty budowlane oraz wyposa2anie (rozbudowa) w Stacji Terenowo-Badawczej w Gugnach na

kwotq 6.396,00 zl ze Srodk6w Wydzialu Biologiczno-Chemicznego,

- dokumentacjg projektowq i roboty budowlane zwiqzane ze wzmocnieniem strop6w w budynku
pzy ul. Pogodnel 65 na kwotg 81.688,84 zl,

- budowg Kampusu Uniwersytetu w Bialymstoku na kwotg 45.972.257,30 zl.

Koszty poniesione na budowg Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i informatyki wraz

z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym:

1 ) W okresie 01 . 1 0.201 4 -31.12.201 4 wynoszq w sumie 4.7 22.87 1,55 zl, w [1n:
4.707.023,27 zlplatne z PO RPW,

15.818,28 zl niekwalifikowane, platne ze Srodk6w o96lnouczelnianych,

30,00 zl poza proiektem, platne z koszt6w bie2qcych Instytutu Biologii.

2) W okresie 01,01.201 5 -31.07.2015 wynoszq w sumie 16,148.938,89 zl, w tym:

15.709.979,83 zl platne z PO RPW,

134.781,38 zl poza projektem, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych,

100.000,00 zl poza projektem, platne z dotacji na restrukturyzacje Wydzialu Biologiczno-

Chemicznego,

204.177,68 zl wklad wlasny kwalifikowany w ramach PORPW, platne ze Srodk6w

og6lnouczelnianych,
Koszty poniesione na budowq Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii:

1 ) W okresie 01, 1 0.20'1 4 - 31.12.2014 wynoszq w sumie 18.107 .246,97 zl, w tyn
15.151.834,00 zl platne z P0 liS,

2.919.941,61 zl niekwalifikowane, platne ze 6rodk6w og6lnouczelnianych - naklady

niekwalifikowane ProjeKu ,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii',

35.471,36 zl platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych - naklady poza projektem poniesione

na budowg kampusu.

2) W okresie 01.01.201 5 - 31.07.2015 wynoszq w sumie 6.993.199,89 zl, w tym:

5.802.305,03 zl platne ze 6rodk6w prolektu ,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii",

1.190.894,86 zl plalne ze Srodk6w og6lnouczelnianych - naklady niekwalifikowane projektu

,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii".
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11. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych

Wydatkowanie Srodk6w z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych odbywa sig w oparciu

o corocznie ustalany plan zeczowo-finansowy, stanowiqcy zalqcznik do obowiqzujqcego
Heoulamrnu zF5s.

W zwiqzku z pzejSciem na emeryture Swiadczenia zeczowe otzymalo w 2014 r. - 19 os6b,

a w okresie l-V|1.2015 r, - 11 os6b. W 20'14 roku ptzyznano pomoc w postaci bon6w towarowych

393 uprawnionym emefiom i rencistom oraz 13 sierotom i pdlsierotom. Seniozy uczestniczyli

w corocznym spotkaniu, kt6re zorganizowano 13.X1,2014 r.

Swiadczenia neczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci
W ramach dofinansowania z ZFSS dzieciom pracownik6w zorganizowano w okresie

sprawozdawczym noworocznq imprezg choinkowar. W 2014 r. wrQczono paczki choinkowe 469

uprawionym dzieciom, a bilety wstgpu do kina lub centrum zabaw z okazji Dnia Dziecka - 455, za6

w 2015 r. - 461 .

Tabela 39. Dofinansowanie do dzialalnoSci kufturalno-oSwiatowej, sportowo+ekreacyinel

Ssabela 36. WdWy na ZF

Wplywy za okres

PozostaloSe

z r. ub.

Odpis na
pracownik6w

Odpis na

emerytow
rencist6u/

Pozostale

zwiekszenia
Splaty

pozyczeK
Ogolem

Kwota zl Kwota zl Kwota zl Kv'rota zl Kwota zl Kwota zl

t-x .2014 473.37'l 3.341.782 388.008 43.198 982.754 5.229.113

Prowizorium na 2015 265.833 3.240.779 388.008 43.000 850.000 4.787 620

Plan po korekcie z dnia
29.Vt.2015

+49.862 +30.087 +79.949

Realizacja ZFSS wedlug rodzaj6w wydatk6w socjalnych

Tabela 37. Doplatv do wvpocz
Wydatki za okres Doplaty do wczas6w pracownikow, emerytow,

rencistow
Doplaty do wypoczynku dzieci

Liczba os6b Krvota zl Liczba osob Kwota zl

r-xil.2014 2718 2.494.530 886 688.820

t-v .2015 1456' 1.854.300. 722 600.120

Tabela 38. Pomoc neczowo-finansowa

Wydatki na zapomogi
za okres

Liczba

osob

Wedlug grup upra\,vnionych Wedlug
otzeznaczeNa Kwota zl

pracownicy emerycl polsieroty/

sierotv

materialne losowe

r-x[.2014 265 135 120 10 60 205 428 500

l-v .2015 169 70 96 3 28 141 245,200
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Tabela 40. Pozvczki nieszkaniolMez

Wydatki za okres Liczba osob

Wedlug przeznaczenia
Kwota z

remontowe budowlane

t-x .2014 114 97 17 890.112

l-v .2015 86 78 I 476.M8

ZFSS. kt6re ozeznaczono na dzialalno6c socialna i mieszkaniowq na

UnrvJelsytet w Biavmstoku - Sp.awozdanie z dzalalnoSciw roku akademickim 2014i2015

odsetkani

Lqczne zaplanowane Srodki , Ktore pzeznaczono ni

wydatkowane w 2014
dziatalno6c socjalnq i mieszkaniowq na

r. w 95,4%. a w okresie l-V11.2015 r.zecz os6b uprawnionych zostaly

w 67,20k.

Baza wypoczynkowa
Uniwersytet w Bialymstoku jest wla$cicielem tzech domk6w kempingowych zlokalizowanych na

Kempingu ,,RUSAI-KA' kolo Wqgozewa (12 miejsc noclegowych), kt6re funkcjonujq sezonowo od

maja do wzeSnia.
Wplacone Srodki pienig2ne na ZFSS za udzielone noclegi w w/w obiekcie w 2014 r' wyniosly

1540021, a tytulem dofinansowania pzez ZFSS udzielonego w ramach limitow pracownikow

4,730 zl.
W okresie l-V11.2015 r. uzyskana kwota na ZFSS z odptatno6ci za udzielone noclegi wynosi

14.160 zl.

W 2014 r. dofinansowanie ze Srodk6w ZFSS uczelnianych obiekt6w socjalnych wynosilo 14 000 zl'

tj. na Osrodek w Ploskach i na domki w Wqgozewie po 7 000 zl. W 2015 r' w prowizorium planu

zaplanowano kwotq 7 000 zl, ale dotacja dotyczy tylko domk6w w Wqgozewie O6rodek

Wypoczynkowy ,,NAREW" w Ploskach nie prowadzi dzialalno6ci wypoczynkowei i jest pzeznaczony

do spzeda2y. Koszty utzymania obiekt6w socjalnych ponosi fundusz o96lnouczelniany.

12. Inne obszary dzialalno6ci

12.1. Centrum Edukacji Ustawicznej

Studenci poszczeg6lnych kierunk6w, realizujqcy zajqcia w Centrum Edukacji Ustawicznej UwB

w roku akademickim201412015 (l rok ksztalcenia).

Tabela 41 . Zajpcia w CEU realizowane pzez student6w

Liczba student6wL!. i!{ysrc19X6!4i91t19 _ _l Llczba studentow

1. [1ry']rE44ry@uiletsr- -

10

Fitotogia ro-syjskaFilologia rosyska

iilzyq
Historia

Matematyka iO
IKryminologia

Ekonomia 1
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W ramach projektu ,,USUS EST OPTIMUS MAGISTER - praktyka najlepszym nauczycielem" 660

student6w CEU zrealizowalo praktyki pedagogiczne.

2014/2015

1 2,2. Uniwersytet Otwarty

Uniwersytet Otwarty zostal utwozony w listopadzie 2013 r. Zadaniem uniwersytetu jest realizacja

i propagowanie idei edukacji otwartej dzieci, mlodzie2y i os6b doroslych, w szczeg6lno5ci

zapewnienie sluchaczom mo2liwo6ci ksztalcenia ustawicznego, bez wzglgdu na posiadane pzez
nich wyksztalcenie, wiek oraz kwalifikacje zawodowe. Pzy uniwersytecie dziala rada, w sklad kt6rej

wchodzq pzedstawiciele wszystkich wydzialdw. Rada sprawuje m,in, nadz6r merytoryczny nad

funkcjonowaniem Uniwersytetu Otwartego, w tym nad jako6ciq prowadzonego ksztalcenia,

abela 42. Ofefta CEU w roku akademtckm

STUDIA PODYPLOMOWE

Szachy - edukacia pzyszlo6ci'

SZKOLA GUWERNANTEK i GUWERNEROW

Nauczyciel Zawodu

Szkolnv Doradca Zawodowv

Pzyw6dztwo w Spoleczno6ciach Lokalnych

SZKOLENIA I KURSY

Kurs dla kierownikow placowek wypoczynku dzieci i mlodzie2y

Kurs dla kandydat6w na wychowawc6w placdwek wypoczynku dzieci i mlodzie2y

Kurs kwalifikacyjny - ASYSTENT RODZINY

Kurs kwalifikacviny - Opiekun w Zlobku

SZKOLENIE ECDL BASE

Ksztalcenie matematyczne z programem Geogebra

Wykozystanie oq6lnodostepnych repozytori6w multimedialnych materialdw dydaktycznych

Multimedialne wspomaganie ksztalcenia matematycznego

Samodzielne odkrywanie wiedzy matematycznq przez uczni6w jako czynnik motywujqcy do uczenra

sie matematyki

Wykozystanie tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznei

Kurs pedagogiczny dla instruktorow praktycznej nauki zawodu

Efektywna komunikacia w szkole

Kurs Etnoqrafii dla Nauczycieli

Kurs - Sztuka wedukacii

Wychowawca iako stra2nik qranic

Wychowawcze i edukacyine aspekty qier komputerowych

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
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Na dzieri 10.08.2015 r. w ofercie UO UwB znaiduje sig 219 kurs6w, podzielonych na 11 stref

tematycznych. Dodatkowo w osobnej zakladce promowane sE nowe propozycje w ofercie. W roku

201 41201 5 zorganizowano kursy:

o Akademia Trenera - kurs zaawansowany (wykladowcy zewngtzni)
o Akademia Trenera - kurs podstawowy (wykladowcy zewnqtzni)
o Sztuka wystqpiei publicznych (pracownik UwB)
. Coaching w zazqdzaniu (wykladowca zewngtzny)
o Coaching w zan$zaniu kontynuacja (wykladowca zewnqtzny)
. Seminarium Podnoszenie kompetencji i umieiqtnofici regionalnych kadr wymiaru

sprawiedliwofici poprzez transfer dorobku nauki i prcktyKt (pracownicy UwB i wykladowcy

zewngtzni)
. Seminarium - Ustawa o oze - zasady wsparcia (wykladowca zewngtzny)

Od jesieni 2015 r. planowane do uruchomienia sq nastqpujqce kursy:

c Ochrona wizerunku w samon4dzie terytoialnym oraz protokol dyplomatyczny na

zam6wienie Uzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego

. Akademia Rozwolu Osobislego na zlecenie Uzqdu Gminy August6w

. Kurs dla arbitrdw i pelnomocnik6w - w zwiEzku z powstaniem Wschodniego Sqdu

Arbitra2owego pzy lzbie Pzemyslowo-Handlowej, pzy czym aktywnie uczestniczy Wydzial

Prawa UwB

o Jak aplikowaC o fundusze europejskie - w zwiqzku z nowq perspektywq finansowq na lata

2014-2020
o Akademia Trenera - kurs zaawansowany - kontynuacja kursu podstawowego

. Niedyskryminacja os6b niepelnosprawnych w projektach UE - na zlecenie UMWP

o Drugie seminarium Podnoszenie kompetencji i umiejgtnoici regionalnych kadr wyniaru
sprawiedliwoici popzez tnnsfer dorobku nauki i praWyki

. Seminarium dla asystent6w sqdzi6w ireferendazy z zakresu prawa unijnego

Inne kursy na bieZqco z zapis6w.

12,3. Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku

Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku jest niezale2nq organizacjq pozazqdow4 utwozonq
w 2004 r., kt6ra wspiera rozw6j Uniwersytetu w Bialymstoku popzez dzialania na zecz dobra
publicznego, miedzy innymi w obszaze edukacji, kultury i animacji lokalnej. DzialalnoSciq fundacji

kieruje zazqd w skladzie: dr Katazyna Niziolek - prezes, dr Anna Mlynarczuk-Sokolowska -
wiceprezes oraz mgr Anna Danilewicz - wiceprezes (od 22 kwietnia 2015 r.); prace zazqdu
nadzoruje rada, kt6rq twonq dziekani wszystkich wydzial6w Uniwersytetu i dyrektor Biblioteki

Uniwersyteckiej.
W roku akademickin 2014115 dzialania fundacji wspolfinansowane byly pzez Uzqd Miasta

Bialystok oraz Urz$ Marszalkowski Wojew6dztwa Podlaskiego. Byly to dotacje celowe pzyznane

w drodze otwartych konkurs6w ofert, pzeznaczone na warsztaty artyslyczno-badawcze Pracowni

Sztuki Spolecznej oraz proiekt teatralny ,Metoda ustawiei narodowych".

Od 2014 r. Fundacja dzialapopnez pracownie: Pracownig Sztuki Spolecznel, kt6rq koordynatorkq
jest dr Katarzyna Niziolek, oraz Pracownig Metodyki i Projektowania Edukacii Migdzykulturowej,

kt6rej koordynatorkq jest dr Anna Mlynarczuk-Sokolowska.

Obok dzialari realizowanych w ramach pracowni, opisanych poni2ej, Fundacja prowadzi Fundusz

Pomocy Stypendialnej, z kt6rego wspiera edukacjg dzieci zmarlych pramwnik6w uniwersytetu,

aktywnie informuje o realizowanych dzialaniach (www.fundacja.uwb.edu.pl,

www.facebook.com/fundacjauwb, publikacje w mediach lokalnych, w Intemecie, na famach

,,Naszego Uniwersytetu"), anga2uje wolontariuszy studenckich, kt6zy zyskujq dziqki temu wiedzq
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i umiejgtno6ci niezbqdne w pracy w sektoze pozazqdowym, a tak2e twozy struktury sieciowe,

oparte na wspdlpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

1) Pracownia Sztuki Spolecznej jest nieformalnym, otwartym i interdyscyplinarnym
pzedsiqwzigciem o charakteze badawczym, edukacyjnym, kulturalnym i spolecznym. Popzez
sztukg spolecznq rozumiemy aktywno6d spoleczno-obywatelsk4 w ramach ktorej zar6wno

artySci, jak i nie-arty5ci (badacze spoleczni, animatozy kultury, aktywi6ci, edukatozy, lidezy
lokalni) poslugujq sig sztukq w celu rozpoznawania potzeb spolecznych i powodowania zmiany

spolecznej.
Cele pracowni: projektowanie i realizacja badai aktywizujqcych i wykozystujqcych metodologig

opartE na sztuce (art-based research practice) oraz badai zorientowanych tematycznie na sferq

kultury, w szczeg6lnoSci sztuki; dzialania pro.iektowe, animacyjne, interwencyjne w Srodowisku

lokalnym; organizacja dyskusji, warsztat6w iinnych spotkai o podobnym charakteze; rozwijanie

wspolpracy migdzy Srodowiskami artystycznym i naukowym; wspoldzialanie z organizacjami

i instylucjami kulturalnymi; realizacja nowatorskich i interdyscyplinarnych zajq6 dydaktycznych
w ramach program6w uniwersyteckich (moduly praktyczne, zajqcia fakultatywne, 6cie2ki

migdzypzedmiotowe i in.); testowanie i popularyzacja nowych rozwiqzai edukacyjnych opartych
na sztuce (np. etnografia performatywna, socjologia wizualna); twozenie tematycznego

ksiggozbioru w Lektorium Wydzialu Historyczno-Socjologicznego; prowadzenie dzialalnoSci

publikacyjnej i wydawniczej.

Dziatania zrealizowane roku akademickim 201412015 r.',

a) Pracownia Sztuki Spolecznej. Warcztaty artystyczno-badawcze. Interdyscyplinarny
program edukacji i aktywizacji kulturalnej student6w oraz integracji Srodowiska

artystycznego i naukowego. Program ma charakter dlugofalowy. Sklada sig z warsztatow

artystyczno-badawczych prowadzonych pzez artyst6danimator6w kultury wspolnie

z socjologami, w kt6rych udzial biorqstudenci uniwersytelu. Efektem ka2dego warsztatu jest

poszezenie wiedzy uczestnik6w na temat wybranego zjawiska/problemu spoleczno-

kulturowego (m.in. pzestzeh publiczna, pamied zbiorowa, relacje migdzykulturowe) oraz
prezentacja tej wiedzy w formie artystycznej. Program ma na celu zwiqkszenie uczestnrctwa

studentow w kultuze artystycznej popzez stwozenie sytuacji bezpo6redniego kontaktu

z tw6rcami i organizatorami kultury oraz polaczenie do6wiadczenia artystycznego

I naukowo-badawczego. Program zaklada tak2e szeroki udzial mieszkaic6w miasta - na

ro2nych etapach i w r62nych formach - zbierania informacji, indywidualnych wywiad6w, akcji

ulicznych, gier spolecznych, performansu, pokaz6w wideo, dyskusji, aktywnoSci

w Internecie, Program opiera sie na zalo2eniu, Ze uczestnictwo w kultuze artystycznej

spzyja podnoszeniu kompetencji spoleczeistwa, rozwijaniu aktywno6ci tw6rczej obywateli

i ich aktywnemu udzialowi tak2e w innych wymiarach 2ycia spolecznego i publicznego,

a twozenie warunk6w wymiany ro2nych rodzaj6w ekspresji, wiedzy i perspektyw

poznawczych pzyczynia siq do wzrostu innowacyjno5ci spolecznej,

W roku akademickin 201412015, we wspolpracy z Instytutem Socjologii UwB, zrealizowane

zostaly warsztaty (ka2dy w wymiaze 30 godzin, w grupie 30 student6w): Kurs na kulturg
(pa2dziernik 2014 r. - luty 2015 r.) - warsztaty prowadzone pzez A, Danilewicz

iK. Niziolek, dotyczqce r62nego rodzaju praktyk kulturowych, ktorych efektem byly mini-

warsztaty ,,MQdzy salami"; Gry spoleczne (pa2dziemik 2014 r, - luty 201 5 r.) - warsztaty
prowadzone pzez M. Dmochowsk4 K, Niziolek, J. Wyspiafiskiego i M. Bielskiego,
poSwigcone praktykom i projektowaniu gier spolecznych (planszowych, role-play, miejskich

i in.), w ramach kt6rych uczestnicy stwozyli wlasne propozycje gier edukacyjnych,

integracyjnych iin. Animacja pzestzeni publicznej (malzec - czenruiec 2015 r.) -
warsztaty prowadzone pzez K. Niziolek i M. Bialousa, pzy wspolpracy m.in. z M. Bielskim -
autorem i organizalorem LARPow, S. Wichrem - zabylkoznawc4 M. Tymurq- animatorem

lokalnym, T. Adamskim iM. Rantem - filmowcami, oparte na aktywizujqcej obserwacji
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pzestzeni publicznej Bialegostoku, w ramach kt6rych uczestnicy wykozystywali nanqdzia
fotograficzne, filmowe, plastyczne i in. Fotografia spoleczna - socjologia wizualna
(mazec - czerwiec 2015 r,) - warsztaty prowadzone pzez W. Wqdofowskiego, poSwiqcone

wzajemnym zwiqzkom fotografii i zjawisk spolecznych, kt6rych rezultatem byla zbiorowa,

wielkoformatowa praca fotograficzna pzedstawiajqca to2samo56 uczestnik6w (praca ta

bgdzie prezenlowana publicznie od wze5nia 2015 r. w lnstytucie Socjologii UwB).
Prezentacja efekt6w warsztat6w miala charakter otwarty, publiczny - odbyla sig w Instytucje

Socjologii UwB w formie mini-warsztat6w ,,Migdzy salami' 21 slycznia 20'15 r. oraz
w ramach Xlll Podlaskiego Fesliwalu Nauki i Sztuki 21 nala 2015 r. Koncepcja

ikoordynacja programu: Kalarryna Niziolek, Program bgdzie kontynuowany

w roku akademickin 201512016.

Pracownia Sztuki Spolecznej na Xlll Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki (21 na,la

2015 r.; Wydzial Historyczno-Socjologiczny): Miasta wyobraione - pokaz fotograficzny.
Jakq rolg w rozwoju miasta odgrywajq wyobra2nia i spoleczne wyobra2enia? - studenci ll
illl roku socjologii poszukiwali odpowiedzi na to pytanie popzez fotograficzne eksploracje

Bialegostoku. Efektem tych poszukiwari byly kreacyjne projekty fotograficzne ukazujqce

Bialystok jako miasto amerykaiskie, miasto XXll w. czy miasto postapokaliptyczne. Opieka

merytoryczna: K. Niziolek, M. Bialous; Obrazy Bialegostoku -pokaz filmu oraz otwarta
dyskusja.,,Film to szereg zlo2onych wspolnie obraz6w. Nie sekwencja, nie opowie6i, tylko
seria obraz6w i nic wiqcej" - te slowa Jorgena Letha, jednego z najwigkszych

dokumenlalist6w europejskich, zainspirowaly student6w ll i lll roku soclologii do stwozenia
wlasnego filmu, ukazujqcego Bialystok jako zbi6r kilkudziesigciu obraz6w-poczt6wek

,,chwytajqcych" to2samoSi miasta. Film ,Klqtwa Zamenhofa" .jest efektem kolektywnej pracy

- poszczeg6lne sceny majq r62nych autor6w, kt6rych indywidualne obserwacje skladajq sig
na wsp6lnq wypowied2 o miejskiej pzestzeni ijej u2ytkownikach. Pokazowi filmu
towazyszyla dyskusja nt. to2samo5ci Bialegostoku. Opieka merytoryczna: K. Niziolek,
M. Bialous; Fatmandown - jeepform. Jeepform jest odmianq LARPa (live action role play)
pzybierajqcq postad spektaklu z udzialem widowni i jawnym scenariuszem. Stanowi
polqczenie gry fabularnej i improwizacji scenicznej. ,,Fatmandown" - jeepform Frederika

Berga @stergaarda - pzedstawia historig pewnego ,,grubasa" (ang. fafman), Uczestnicy
wydazenia pzeszll wraz z bohaterem pzez sceny z lego Zycia - byla to uwra2liwiajqca
ipoglgbiajqca empatiQ opowie5i o ludzkich postawach, zachowaniach i hipokryzji.
Prowadzenie: U. Bialobzeska, M. Bielski z Klubu LARPowego Zywia; Gry spoleczne -
spotkanie pny grach planszowych i fabularnych. Uczestnicy mieli do wyboru udzial

w kilku r62nych grach planszowych i fabulamych zaprojektowanych pzez student6w ll i lll
roku socjologii: ,,Poznaj Bialystok" (A. Jakubusek, K. Piluk, J. Chodorska); ,,Razem
pzetrwamy' (1. Milkowski, K.Narel, M, Skzypkowska, M. Zachowska); 'Zlota Dolina"
(S. Klukowska, J, Chomicka, M. Kor2yiski, R. Roszko); ,,Gra pzywilejow' (K.M. ReCko,

A. Sadowska); ,,Ucieczka" (M. Dawidowicz, A, Jankowska, J. Skonieczna, M. Zukowska);
Warsztaty kreatywnego pisania Loesje.pl. Warsztaty Loesje to zabawa skojazeniami
slownymi, na bazie kt6rych powstajq kr6tkie teksty. Najciekawsze i najbardziel inspirujqce

teksty twozE seriq og6lnodostgpnych plakatdw i wlepek. Warsztaty majq na celu
promowanie wolno5ci wypowiedzi, pobudzanie do aktywno6ci spolecznej i kulturalnej,
kszlaftowanie kreatywno6ci i krytycznego podej6cia do zeczywisto6ci. Prowadzenie: mgr
R. Pu6ko; Zr6b to jak Marcel Duchampl - mini-warsztat tw6rcry. Mini-warsztat
zaprojektowany i prowadzony pzez studentki lll roku socjologii, podczas kt6rego uczestnicy,
idqc Sladem slynnej ,,Fontanny" Marcela Duchmpa, mieli mo2liwo56 stwozenia wlasnego
dziela sztuki. Warsztat opieral siq na kreacji z zastanych material6w, lqczyl idee ready-nade
i recyklingu. Stawial pytanie o sens sztuki we wsp6lczesnym Swiecie iafirmowal prawo

ka2dego czlowieka do spontanicznej tw6rczoSci. Prowadzenie: M. Dawidowicz,
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A. Jankowska, M. Zukowska; Tetris - chalk graffiti jam. Nawi4zujqc do kultowej gry wideo

z lat osiemdziesiqtych, studenci lll roku socjologii zaprosili wszystkich uczestnikow

Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz pzypadkowych pzechodni6w do twozenia
wsp6lnego chalk graffrti (graffiti pisanego kredq) na schodach Wydzialu Historyczno-

Socjologicznego. Caly proces tw6rczy mo2na bylo obserwowai z wydzialowego balkonu,

a koricowy efekt zostal uwieczniony na kr6tkim filmie. Prowadzqcy: S. Klukowska,

J, Chomicka, M. Kor2yiski, R. Roszko; dokumentacja: M. Onufryjuk.

,,Metoda ustawieri narodowych" (od marca 2014 r.; premiera: 21 - 23 listopada 2014 r.

w Galerii Arsenal w Bialymstoku; wznowienie 5 czerwca 2015 r. w ramach 30. Dni Sztuki

Wspolczesnej w Bialymstoku w Opeze i Filharmonii Podlaskiej), Projekt performatywny,

w re2yserii Michala Stankiewicza, dotyczqcy konflikt6w na tle etnicznym i relig1nym

widzianych w perspektywie historycznej iwsp6lczesnej, W warstwie historycznej dotyka
problemu pamigci relacji migdzyetnicznych na terenach polsko-bialoruskiego pogranicza

w okresie ll wojny Swiatowej, migdzy innymi sprawy Romualda Rajsa, pseudonim Bury.

Ukazuje zwiqzek miqdzy pzeszloSciq a aktualnq sytuacjq spoleczno-politycznq w Polsce

ina Swiecie, spzyjajqcq umacnianiu siq ruch6w i postaw skrajnie nacjonalistycznych.

Koncepcja projektu opiera sig na mechanizmie pzyjmowania i wykonywania 16l

spolecznych, w szczeg6lno6ci roli oprawcy i ofiary. Performans pozwala pzelestowad

granice wladzy roli i sytuacji nad jednostkq, Tre56 material6w 2rodlowych dotyczqcych

autentycznych wydazeri zostaje pzeloZona na jgzyk dramatu w postaci dokumentalnych

wydazefr performatywnych, w ktdrych bezpo5rednio uczestniczq ich widzowie. Ka2de

wydazenie utzymane jest w konwencji gry pozwalajqcej jej uczestnikom na pzyjzenie siQ

swoim reakcjom w zlo2onych konfliktowych sytuacjach spolecznych.

Teatr wyobraini socjologicznej, Spotkanie dyskusyjne z tw6rcami wydarzef
performatywnych ,,Metoda ustawieri narodowych" (19 maja 2015 r. w Galerii im,

Sleridziirskich pzy ul. Legionowej). Dyskusja dotyczyla maria2u teatru isocjologii, spektaklu

,,Metoda ustawieri narodowych" i mo2liwo6ci spolecznego oddzialywania sztuki. Podczas

spotkania zaprezentowana zostala dokumentacja spektakli z listopada 2014 r. oraz refleksje

tw6rc6w na temat pracy nad ,,Metod{' i jej recepcji. W dyskusji wziqli udzial m.in.

M, Stankiewicz - pomyslodawca, autor scenariusza i re2yser, K. Niziolek - inicjatorka

Pracowni Sztuki Spolecznej, producentka projektu, a tak2e A, Danilewicz z Centrum im.

Ludwika Zamenhofa, J. Dolecka z Galerii Arsenal iK, Sawicka-Miezyiska z Wydzialu

Filologicznego Uniwersytetu w Bialymstoku.

,,Sztuka/Globalizacja". Projekt partnerski z Fundacjq Slowa i Rzeczy (czerwiec -
pa2dziemik 2014 r.), Interdyscyplinarny projekt zainicjowany pzez Fundacjg Slowa i Rzeczy
ph. ,Sztuka/Globalizaip", popzez pzeprowadzenie niestandardowych wydazef oraz

dzialai artystycznych i edukacyjnych ukierunkowanych na dialog z publicznoSci4 mial za

zadanie ukazai istotQ relacji migdzy sztukq wspolczesnq a globalizacjq Projekt posiadal

silnq kansdyscyplinarnq podbudowq teoretycznE i opieral siq na zaloZeniu, Ze sztuka,

bgdqca czgsto forpocztq zmian spolecznych, potrafi wychwyci6 i zdiagnozowai

transformacje zeczywislo6ci spoleczno-kulturowel. Rama wydazei zostala zbudowana na

opozycjach: centrum - peryferie, lokalno$i - globalno6d, sw6j - obcy. Dlatego istotne bylo

umiejscowienie prqektu w Bialymstoku, mie6cie dawniej wielokulturowym, a wspolczeSnie

zmarginalizowanym, pomimo swojego ogromnego potencjalu kulturowo-spolecznego.

Projekt pzebiegal dwutorowo: ,,2 centrum na peryferie" - dzieki zaprezentowaniu wideo

instalacji uznanych artyst6w z zachodniel hemisfery oraz. ,,2 penlterii do centrum" - popzez

dzialania artystyczne polskich tw6rc6w na tkance spolecznej oraz w pzestzeni publicznej

Bialegostoku. Teoretyczne podsumowanie prolektu stanowila konferencja pod tym samym

tytufem. W ramach projektu zrealizowane zostaly nastepujqce dziatania: Pokazy film6w:

'The 
Sheik and 1", re2, C. Zahedi, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie 2012 (26 czerwca,

e)

'71
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Galeria Arsenal); ,,Episode lll: Enjoy Poverty", re2. R. Martens, Holandia 2009 (17 lipca,

Galeria Arsenal); oraz,,The Forgotten Space", re2. A. Sekula, N. Burch, USA 2010 (31 lipca,

Galeria Arsenal); Happening grupy Poludnice (7 lipca, osuszony staw Palacu Branickich);

,,Jaka praca dziS?" - projekt JaSminy W6jcik, spacer akustyczny i odtwozenie hasla
z Bialostockich Zaklad6w Pzemyslu Bawelnianego ,Fasty" w formie instalacji w pzestzeni
publicznej (27 wze6nia, trawnik pzed Operq i Filharmoniq Podlaska); Interdyscyplinarna

konferencja 
"Sztuka/Globalizacja' 

z udziafem m.in. prof. Rolanda Robertsona (11

pa2dziernika, Galeria Arsenal); Produkcja filmu kr6tkometra2owego Janka Simona ,,Thakur
Shipping Company" (pokaz w Galerii Arsenal '11-15 pa2dziernika). Osoby odpowiedzialne
za wspolpracg: po stronie Fundacji UwB - K. Niziolek, po stronie Fundacji Slowa i Rzeczy -
E. Uruanowicz-Rojecka.

f) Spotkanie z autorkq ksiqiki ,,Splqtanie" Agnieszkq Maslowieckq (17 kwietnia 2015 r.).
Autorka jest pisark4 z wyksztalcenia psychologiem, adiunktem na Wydziale Pedagogiki

i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku, ,,Splqtanie kwantowe, kt6rego idea jest osiq
ksiq2ki, to niezwykla teoria sugerujqca, 2e uplyw czasu jest zludzeniem, a co wigcel, 2e czas
ptynie tylko wtedy, gdy istniejemy w konkretnym wszech6wiecie. Z perspektywy

mieszkaric6w innych wszech6wiat6w nasz czas stoi w miejscu" (z informacji wydawcy).

Spotkanie prowadzil: Kzysztof Gedroyc; odbylo sie ono w Centrum im. Ludwika Zamenhofa
w Bialymstoku. 0rganizacja spotkania: K. Niziolek.

Pracownia metodyki i projektowania edukacji miqdzykulturowej. Pramwania skupia
teoretyk6w i praktyk6w zainteresowanych metodycznymi aspektami edukacli miqdzykulturowej
oraz projektowaniem praktycznych dzialah z tego zakresu. W ramach aktywnoSci pracowni,

edukacja migdzykulturowa rozumiana jest holistycznie - jako calo2yciowy proces ksztaltowania
kompetencji miqdzykulturowej, kt6rego celem jest ptzygotowanie do radzenia sobie
w interakcjach z Obcymi i Innymi oraz nawiqzywania z Nimi partnerskich relacji. Pracownia
metodyki i projektowania edukacji migdzykulturowej stanowi plaszczyznq interdyscyplinarnych

dzialai edukacyjnych, naukowych i kulturalnych o charakteze spolecznym. Cele pracowni:

prowadzenie badai dotyczqcych metodyki i projektowania edukacji migdzykulturowej (w tym
badania w dzialaniu, eksperymenty pedagogiczne itd.); projektowanie, wdra2anie i realizacja
innowacyjnych rozwiqzah metodycznych z zakresu edukacji migdzykulturowej; prezentacja

i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu edukacii miqdzykulturowej; wspolpraca
z podmiotami podejmujqcymi dzialania majqce na celu ksztaltowanie wra2liwo6ci na odmienno56
(pzedszkola, szkoly, organizacje pozazqdowe, instytucje kultury itd.), na poziomie lokalnym,

krajowym i miedzynarodowym; realizacja innowacyjnych zajqd dydaktycznych (m.in. fakultety)

oraz inicjatyw edukacyjnych na Uniwersytecie w Bialymstoku; prowadzenie dzialalnoSci
publikacyjnej anga2ujqcej pracownik6w naukowo-dydaktycznych, praktyk6w edukacji
migdzykulturowej oraz student6w Uniwersytetu w Bialymstoku; twozenie tematycznego
ksiggozbioru dotyczEcego metodyki i projektowania edukacji migdzykulturowej.
Dzialania zrealizowane w roku akademickim 201412015:

a) Pilotai ll edycji programu edukacyjnego ,,Prrygody Innego" (grudziei 2014 - kwieciei
2015). ll edycja programu ,Pzygody Innego" po6wigcona jest kullurom i syluacji wybranych
grup imigrant6w, kt6zy mieszkajqw Polsce. Zajgcia w ramach pilota2u programu odbywaly
sig w Integracyjnym Pzedszkolu Samozqdowym nr 26, Pzedszkolu Samozqdowym
z Oddzialami Integracyjnymi nr 55, Szkole Podstawowej nr 44, Szkole Podstawowej nr 26.

Inicjatywa zostala zrealizowana we wsp6lpracy z Fundacjq ,,Dialog'. Warsztaty prowadzili

studenci Wydzialu Pedagogiki i Psychologii UwB oraz absolwenci innych wydzial6w UwB.

Efektem dzialania bedzie naukowo-metodyczna publikacja wraz z filmem instrukta2owym

dotyczqcym realizacji drugiej edycji programu ,,Pzygody Innego". Publikacja wraz z filmem

uka2q sig w 2015 roku. Koordynatorki dzialania, redaktorki ksiq2ki: A. Mlynarczuk-

Sokofowska. K. Szostak-Kr6l, K. Potoniec.
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b) Warsztaty ,,Pzygody lnnego. Bajki w edukacji migdzykulturowej dzieci" w ramach Xlll
Podlaskiego Festiwali Nauki i Sztuki (21 maja 2015 r.). Celem warsztat6w byla
prezentacja mo2liwo6ci realizaqi za,pt, edukacyjnych w grupach dzieci znajduiqcych sig na

pierwszym etapie edukacji, pzy wykozystaniu bajek migdzykulturowych, kt6re stanowiq

integralny element programu ,,Pzygody Innego" (l i ll edycja). Uczestnicy warsztatu mogli

poznai jednq z metod pracy w obszaze edukacji miqdzykulturowej dziecka oraz materialy

metodyczne slu2qce projektowaniu zajgi w grupach zr62nicowanych kulturowo, Warsztaty

byly adresowane do student6w, nauczycieli edukator6w. Osoba odpowiedzialna za

realizacjq dziatania: A. Mlynarczuk-Sokolowska.

c) Vl edycja konkursu o wojew6dzkim zasiggu ,,R6inorodno56 pnestzeniq dialogu"
(kwiecien-czeruviec 2015 r.). Vl edycja konkursu odbyla sig pod haslem ,,Pzedszkole
i szkola - miejsca migdzykulturowych spotkai'. Jego celem bylo ksztaftowanie wra2liwoSci

na odmiennoS6 popnez tw6rczq aktywnoSd (plastyczn4 literack4 fotograficznq).

Podsumowanie konkursu mialo miejsce dnia 16 czenruca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr

26. Spotkanie zostalo zorganizowane z okazji Swiatowego Dnia Uchod2cy dziqki

zaangaZowaniu Szkoly Podstawowej nr 26 oraz Fundacji UwB. Podczas imprezy, poza

wrgczeniem nagrod laureatom konkursu, mo2na bylo wziq6 udzial w grach i zabawach

pzybli2ajqcych wybrane elementy jgzyka i kultur czeczeiskiej i gruziiskiej, wysluchad

tradycyjnych pie6ni bialoruskich, zobaczyi pokaz kaukaskich tanc6w ptzygotowany paez

czeczefski zespol ,,Lowzar'' oraz spr6bowa6 specjaldw polskiej iczeczenskiej kuchni.

Koordynatorki dzialania A. Mlynarczuk-Sokolowska, Kalarzyna Szostak-Kr6l.

d) Szkolenia ,,Pzygody Innego ll - bajki w edukacji migdzykulturowej dzieci" (8, 15,22
czewuca 2015 r,). Celem szkolei bylo pzygotowanie ich uczestnikow (studenc,,

nauczyciele, edukatozy) do pracy z bajkami migdzykulturowymi, kt6re dotyczq sytuacji

i kultur imigrant6w. Stanowiq one integralnq czq56 drugiej edycji programu edukacyjnego

,,Pzygody Innego", kt6rego pilotaZ zostal zrealizowany w bialostockich pzedszkolach

iszkolach podstawowych pzez Fundacjq Dialog i Fundacjg UwB w 2015 r. W szkoleniach

wziqlo udzial okolo 60 os6b. Organizatozy dzialania: Fundacia Dialog, Wydzial Pedagogiki

iPsychologii UwB, Wsp6lpraca: Fundacja UwB. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie

szkoleri: A. Mlynarczuk-Sokolowska, K, Szostak-Kr6l.

12.4. Uniwersytet lll Wieku

Stowazyszenie Uniwersytet Tzeciego Wieku w Bialymstoku jest zarejestrowane w Kraiowym

Rejestze Sqdowym pod nr 0000049041, a od 2004 r. posiada status organizacji po2ytku

publicznego. Stowazyszenie nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej, a swojq dzialalnoSd opiera na

pracy spolecznej czlonk6w oraz Sci5le wsp6lpracuje z wy2szymi uczelniami miasta Bialegostoku

i Wojew6dzkim OSrodkiem Animacji Kultury, Liczba sluchaczy stowazyszenia na koniec roku

akademickiego 2014/2015 wynosi 546 sluchaczy, w tym: 461 kobiet i 85 mQzczyzn.

Wyklady i wspolpraca z uczelniami wyiszymi w Bialymstoku
W roku akademickin 201412015, podobnie jak w latach ubieglych, wyklady odbywaty sig w oparciu

o bazq materialnq Uniwersytetu w Bialymstoku. Miejscem wyklad6w byla aula Wydzialu Prawa.

W omawianym okresie czlonkowie UTW wysluchali 14 wyklad6w z r62nych dziedzin jak: historia,

etyka, poezja, pnyroda, gawo, zazqdzanie wiedz4 ekonomia, medycyna, religia, bankowoSd

iarchitektura.
Wykladowcami byli pracownicy naukowi wy2szych uczelni (Uniwersytetu w Bialymstoku,

Uniwersytetu Medycznego, Archidiecezjalnego Wy2szego Seminarium Duchownego, Politechniki

Bialostockiej, Wy2szej Szkoly Finans6w i Zarzqdzania, Wy2szej Szkoly Administracji Publicznej)

oraz pzedstawiciele instytucji (zecznik prasowy NFZ w Bialymstoku, zecznik prasowy Komendy

Wojewodzkiej Policji w Bialymstoku). Program zajg0 byl zatwierdzany pzez Radg Programow4
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w sklad kt6rel wchodz4 zalo2yciele i pzedstawiciele naszego UTW, wy2szych uczelni oraz WOAK

w Bialymstoku.

Po ka2dym wykladzie, wzorem lat ubieglych, Wojew6dzki O6rodek Animacji Kultury w Bialymstoku

zapewnial nam program artystyczny, na kt6ry skladaly sig koncerty uczni6w szkol muzycznych,

ch6r6w bialostockich oraz innych zespol6w arlystycznych, dzialajqcych na terenie naszego miasta.

W ramach wsp6lpracy z Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, Wydzialem

Instrumentalno-Pedagogicznym w Bialymstoku wysluchali6my siedmiu koncert6w muzyki klasycznej

irozrywkowej w wykonaniu studentow iprofesor6w uczelni.
Studenci z Wydzialu Pedagogiki i Psychologii, Wydziatu Historyczno-Socjologicznego UwB i innych

opracowywali ankiety i zebrali materialy do swoich prac magisterskich i doktoranckich na temat
2ycia, pasji i zainteresowari ludzi starszych nale2qcych do UTW.

Z4ecia fakultatywne w muzeach
W roku akademickin201412015 byliSmy na 20 spotkaniach w muzeach naszego regionu, podczas

kt6rych wysluchali6my wyklad6w polqczonych tematycznie ze zwiedzaniem wystaw: Muzeum

Podlaskie w Ratuszu - 10 razy, Muzeum Wojska -Grazy, Muzeum Historyczne - 2 razy, Muzeum

Rze2by Alfonsa Karnego - 2 razy. Zajgcia w muzeach cieszq siq du2ym zainteresowaniem

sluchaczy.
Zajgcia w sekcjach
W okresie 2014/2015 w 17 sekcjach uczestniczylo ponad 510 os6b.

Pozostala dzialalno66
Zorganizowane zostaly imprezy integracyjne: Inauguracja Roku Akademickiego, Dziei Seniora,

e Roku Akademickiego, Zorganizowane zoslaly
: Warszawy - Sladami Zyddw warszawskich,

ka i okolic - W ziemi Galind6w. Ponadto
zorganizowany zostal wyjazd do Szczecina-Berlina-Kopenhagi-Malmo, wyjechalo 27 os6b.
W roku bie2qcym zakoflczono prolekt,BASE" i 

"AFIS(ZA)". 
Odbyly sig 3 migdzynarodowe spotkania

partnerskie (Turcla, Hiszpania, Litwa), w kt6rych wzigly udzial 53 osoby.

W ramach projektu,,BASE' zorganizowano 15 spektakli artystycznych oraz 3 spektakle
migdzynarodowe dla spolecznoSci miasta Bialegostoku.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami zostalo spozqdzone za rok

kalendazowy i obejmuje okres od dnia 01.01.2014 r, do dnia 31.12.2014 r.

W 2014 r. uzyskano 265 267,01 zlpnychod6w z nastqpujqcych 2r6del:
o wplaty z tytulu wpisowego i skladek czlonkowskich
. rozliczone dotacje zagraniczne
. rozliczone dotacje krajowe

- 50 550,00 zl
- 158328,792l,
- 4 000,00 zl

o wplaly sluchaczy jako uczestnik6w imprez, wpfaty wspierajqcych - 32 293,60 zl
o wplaty z tytutu 1% od podatku dochodowego - 4M8,61 zl
. inne wplaty i nadwy2ka pzychod6w nad kosztami za ubiegly rok - 16 M6,01 zl
. pzychody finansowe - 2,24 zl

W roku 2014 pzychody ze skladek czlonkowskich w stosunku do 2013 roku wzrosly o 2 100,00 zt, !
o 4,330/0.

W 2015 r. zakoiczono finansowanq z dotacji realizacjg migdzynarodowego projektu ,,BASE'
z udzialem sluchaczy Uniwersytetu Tzeciego Wieku oraz pzedstawicieli Hiszpanii, Turqi i Litwy.
W 2015 roku zakoiczono realizacjg migdzynarodowego projektu partnerskiego "AFIS(ZA)"

z udzialem senior6w UTW oraz pzedstawicieli Litwy.
Wplywy uzyskane z '10lo podatku dochodowego pzeznaczono w czg5ci na potzeby Ch6ru

Uniwersyteckiego oraz na doplatq do koszt6w Wigilii dla Senior6w i na pozostale koszty statutowe.
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W roku 2014 ponie3li6my koszty ogolem:
WryM:

o koszty dzialalnoSci statutowej
. kosztyadministracyjne

- 255 672,30 zl

-225922,422l.
- 29749,8821

Wynik finansowy netto, stanowiqcy nadwy2ke pzychod6w nad kosztami, wyni6sl 9 596,95 zl

i powiqkszy pzychody 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostalo zatwierdzone w marcu 2014 r. pzez Walne

Zgromadzenie Czlonk6w, pzedlo2one I Uzgdowi Skarbowemu w Bialymstoku oraz ogloszone

w ,,bazie" organizacji pozaz4dowych prowadzonej pzez MPiPS.

12.5. Ch6r Akademicki

Rok akademicki 201412015 byl dla Ch6ru Akademickiego Uniwersytetu w Bialymstoku okresem

licznych koncert6w. Zesp6l wystqpil podczas akademickich uroczysto6ci (inauguracji roku

akademickiego, uroczystoSci promocji habilitacyjnych idoktorskich) oraz imprez okoliczno5ciowych

zwiqzanych z promocjq Kampusu UwB (inauguracja KampDays, otwarcie Uniwersyteckiego

Centrum Kultury). U6wietnil koncertem spotkanie na Wydziale Prawa UwB z por. Janem

Borysiewiczem, Sybirakiem, 2olniezem 2 Korpusu, uczestnikiem bitwy o Monte Cassino. Ponadto,

zespol wykonal cykl koncerl6w pie6ni patriotycznych oraz kolqd i pastorafek. Ch6r wraz z Hufcem

ZHP w Bialymstoku zorganizowal Charytatywny Koncert Kolgd na Eecz Domu Dziecka Nr 2
w Bialymstoku, W rocznicg kanonizacji wystqpil z koncertem w holdzie papie2owi Janowi Pawlowi ll

w Ko6ciele Naj6wigtszej Maryi Panny Matki Milosierdzia w Wasilkowie. W wyniku pzeprowadzonej

rekrutacji w szeregi zespolu wstqpilo ok. 20 studentdw pienrvszego roku studi6w. Obecnie Ch6r

Akademicki Uniwersytetu w Bialymstoku pzygotowuje siq do obchod6w Jubileuszu 40-lecia istnienia
(maj2016)

12.6. Klub Uczelniany AZS

W roku akademickin 201412015 Klub Uczelniany AZS reprezentowal Uczelniq w Podlaskiej

Akademickiej Lidze Migdzyuczelnianej w nastepujEcych dyscyplinach sportowych: pilka siatkowa

kobiet i mg2czyzn, pilka koszykowa kobiet i mq2czyzn, pilka no2na kobiet i mg2czyzn, lekkoatletyka,
plywanie, tenis stolowy, tenis ziemny, tr6jb6j silowy, siatk6wka pla2owa kobiet i mqlczyzn.
W Akademickich Mistzostwach Polski Uniwersytet w Bialymstoku byl uczestnikiem nastgpujqcych

zawod6w: plywanie - Poznari, lekkoatletyka - L6d2, siatk6wka mQhczyzn - Olsztyn, siatkowka
pla2owa kobiet i mQlczyzn - Warszawa, trojb6j silowy - Katowice, je2dziectwo - Wroclaw.

W dniach 6-9.11.2014r. Klub Uczelniany AZS byl wspolorganizatorem Sportowego Studenckiego

Festiwalu Polsko-Ukraiiskiego.
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