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Wstpp
W kreowaniu toZsamoSci naszego Uniwersytetu istotne jest ustawiczne stawianie pytah
o podstawowe funkcje i formy ichrealizacji. Winni5my w tym roku kalendarzowym wystqpid
z wnioskiem o uprawnienia doktorskie z matematyki, gdyz nie wiem czy bgdziemy mieli
lepsz4 sytuacjp kadrow4. Istotnym miernikiem postgpu pracy naukowej jest bowiem liczba
nadanych stopni i tytul6w naukowych. Z zadowoleniem zatem obserwujemy systematyczny
rozw6j naukowy kadry akademickiej Uniwersltetu. W minionym roku I pracownik uzyskal
tytui profesora, 11 pracownik6w stopieri naukowy doktora habilitowanego, a stopieri
naukowy doktora zdobylo 2l mlodych pracownik6w naukowych. W jednostkach
organizacyjnych Uniwersltetu przeprowadzono 28 przewod6w doktorskich. Obecnie
wuczelni zatrudnionych jest 213 samodzielnych pracownik6w naukowych (24,2Yo og6lu
kadry akademickiej), w tym 60 os6b z tytulem profesora. W zwiqzku z osi4gnipciem wieku
emery'talnego nast4pilo zmniejszenie, w stosunku do lat ubieglych, liczby profesor6w
ty.tularnych. Systematycznie natomiast wzrasta liczba pracownik6w zatrudnionych na

stanowisku profesora Uniwersltetu w Bialymstoku, w chwili obecnej stanowiq oni 15,4o/o

pracownik6w naukowo-dydaktycznych. Adiunkci stanowi4 36,504 zatrudnionych, asystenci
25,0oA, zaS v,rykladowcy i starsi wykladowcy I l,IoA.

Chcialbym podkreSlii, 2e w ostatnich siedmiu latach w naszym Uniwersytecie tytul
naukowy otrzymalo 27 profesor6w, 84 osoby zrealizowaly habilitacjg i a2 190 os6b
doktorat. Por6wnuj4c sig z innymi uniwersytetami, a czynilem to wielokrotnie w ostatniej
kadencji bEd4c wiceprzewodnicz4cym Konferencji Rektor6w Uniwersytet6w Polskich
(KRUP), jesteSmy rzeczywricie dynamiczm i z wielkimi perspektywami rozwojowymi.

Martwily mnie i jest to gl6wny problem funkcjonowania Uniwersytetu, wynagrodzenia
pracownik6w, niemilosiernie niskie, wrQcz upokarzaj4ce w niekt6rych grupach. St4d chyba
juI zawsze bEdzie to naszym problemem - jak i sk4d pozyskiwad Srodki pozabudletowe?
Inny istotny problem to wieloSi akt6w prawnych i procedury prawno-administracyjne.
DoszliSmy do wielu absurd6w i ztym nie mozna siE godzii.
S4dzg takhe, ze obecnie prze?ywamy kryzys humanistycznego kapitalu wsp6lczesnego
Uniwersytetu. Obawiam siE, 2e nakazy administracyjne i zagubiona hierarchia wartoSci
mo2e zaprowadzii nas na manowce. Nie wszystko bowiem w uniwersyteckiej edukacji da
sig spienigzy(, i ukierunkowac na zaw6d i zatrudnienie po studiach. Studia to proces,
rozpoczecre budowania kapitalu ludzkiego, a obecnie, jak zauwazam, jest to czqsto Zle
ukierunkowane i wypa czarte. Gubimy o sobq-czlowieka wielowarstwowe go.

W najblizszych latach bgdziemy funkcjonowali pod wielkq presj4 reformowania polskiej
edukacji, aby uczyni6 student6w bafiziej kreatywnymi, tw6rczymi, mniej odpornymi na
wiedzg. Od 2005 roku na inauguracjach staralem sip zwracat uwagQ na istotg studiowania,
na normy, kt6rymi winniSmy siq kierowad w danym roku akademickim: ,,Uczymy sig nie
dla szkoly, ale dla 2ycia",,,Miej odwagp poslugiwa6 siE wlasn4 m4droSci4", ,,RadoS6 jest
w nauce (wiedzy)", ,,Mgdrzec ma zawsze bogactwo w samym sobie", ,,Miej odwagg
poslugiwa6 sig wlasn4 m4droSci4" , ,,Czlowiekbez nauki nie ma Zadnej wiedzy" .

Uwazam, 2e o tym winniSmy ci4gle pamipta6, gdy? bgdziemy ustawicznie podejmowa6
problem: czy rozbudowa szkolnictwa wylszego, jako zasada wolnego rynku, nie
doprowadzila nas na manowce? Czy wsp6lczesny maturzysta testowy potrafi studiowa6 czy
tylko przyswaja6 i odtwarzac przekazywane informacje?
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Musimy i nieustannie podejmujemy problem zro^)mienia i eliminowania pasywnego
konsumpcjonizmu. Ale czy studenci tego chc4 sA do tego przygotowani i czy me r6wnaj4
w d6l?

Sadzg, 2e wr6ci takhe problem federacji uczelni v'rylszych, o co tak sig staralem w ci4gu
swoich kadencji. Jaki jest sens rywalizowat o studenta, naukE sytuowa6 na drugim planie
w takim regionie i mieScie jak Bialystok, kiedy mo2emy we wsp6lnocie uczelnianej
przedstawid bogaty wachlarz ofert edukacyjnych i stworzyi silne rady naukowe, kt6re
mog4 zaistnie6 poprzez zespolowe badania na mapie Polski, Europy i Swiata.

Uniwersytetu w,

Prof. dr hab.
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DzialalnoS6 dydaktyczna
W mrjaj4cym roku akademickim uczelnia kontynuowala proces poszerzania i uatrakcyjniania
oferty programowej. Powolano nowy kierunek studi6w (biologia z geografrq), uruchomiono
dwa nowe poziomy ksztalcenia kierunk6w istniej4cych (filozofia II stopnia, bezpieczeristwo
narodowe II stopnia) oraz 6 nowych specjalnoSci w ramach kierunk6w juz funkcjonuj4cych
(fizyka, pedago gika oraz socj ologia).
Uniwersytet wykorzystywal w dydaktyce innowacyjne formy nauczania (e-learning, blended
learning, wsp6lpraca z przedsigbiorcami) i rozwijal idee edukacji ustawicznej, o czym
Swiadczy dalszy rozwoj studi6w podyplomolvych. W roku akademickim 2010/201I
powolano 7 nowych studi6w podyplomo!\ych na Wydziale Prawa, a spoSr6d realizowanych
26 studi6w podyplomorvych trzy byly finansowane ze Srodk6w zevtnptrznych.
W roku akademickim 201112012 uczelnia musiala dostosowa6 wewngtrzne uregulowania
prawne do wymog6w znowelizowanej ustawy. Senat UwB przyj4l kilka wahnych dla calej
spolecznoSci akademickiej uchwal dotyczqcych ksztalcenia. Byly to uchwaly w sprawie:

o zmianw Uczelnianym Systemie Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia,
o wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

okreSlaj4cych zasady tworzenia program6w ksztalcenia dla okreSlonych kierunk6w
profili i poziom6w ksztalcenia, plan6w i program6w studi6w doktoranckich oraz
plan6w i program6w studi6w podyplomowych,

o Regulaminu studi6w, Regulaminu studi6w doktoranckich orcz Regulaminu studi6w
podyplomowych,

o zasad pobierania opat za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w
zw alniania z ty ch oplat.

Ze wzglgdu na koniecznoSd okreSlenia przez Senat UwB efekt6w ksztalcenia dla wszystkich
prowadzonych kierunk6w studi6w trwaly intensywne prace nad dostosowaniem istniej4cych
program6w ksztalcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji.

Studenci i doktoranci
O naszych studentach Swiadczy ich ogromna aktywnoS6 na wielu polach: naukowym (58 k6l
naukowych), spolecznym (8 organizaqi i stowarzyszeri studenckich), ekologicznym,
kulturalnym (Ch6r Akademicki UwB) i sportowym (AZS), co oznacza, 2e uniwersytet
stwarza studentom warunki do rozwoju na wielu plaszczyznach oraz realizacji zainteresowari,
pasji, talent6w.25 student6w UwB otrzymalo stypendia ministrazaosi4gniEcia w nauce. Nasi
studenci organizowali bqd? wsp6lorganizowali stale cykliczne imprezy (m.in. Juwenalia,
Adapciak, Studencki Nobel, Festiwal PrzedsiEbiorczorici BOSS, Otwarte Mistrzostwa
Akademik6w w Pilce Halowej, Szlachetna Paczka, Wiosna Francuska). Z powodzeniem
wdra2ano kolejne etapy programu dzialah UwB na rzecz student6w niepelnosprawnych.
Od roku 2012 wszyscy studenci studi6w stacjonarnych rozpoczynaj4cy ksztalcenie podpisujq
umowQ ramowe o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne. Nowelizacja ustawy
spowodowala znaczny spadek iloSci student6w otrzymuj4cych stypendium za wyniki w nauce
lub sporcie (obecnie zastqpione stypendium rektora dla najlepszych student6w), wzrosla
natomiast liczba stypendi6w socj alnych.
Liczba doktorant6w na uczelni stale roSnie, co wi42e sig przede wszystkim z uruchamianiem
kolejnych studi6w doktoranckich. Doktoranci wykazujqcy sig du24 aktywnoSci4 (przede
wszystkim w dzialalnoSci naukowej) otrzymali stypendia ze Srodk6w pozostaj4cych
w dyspozycji Uczelni oraz ze Srodk6w zewngtrznych.

Zawodowa promocja student6w i absolwent6w
Biuro Karier Uniwersl'tetu w Bialymstoku prowadzilo poradnictwo zawodowe, kt6rego celem
jest przygotowanie student6w i absolwent6w do funkcjonowania na rynku pracy oraz
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poSrednictwo pracy, opierajqce sie na wsp6lpracy z pracodawcami. We wsp6lpracy
z Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Bialymstoku kontynuowane s4badania los6w i karier
absolwent6w Uniwersvtetu w Bialvmstoku.

DzialalnoSd naukowo-badawcza
W minionym roku po raz pierwszy od 4 lat uzyskaliSmy v,ryZszq dotacjq z MNiSW na
podtrzymanie potencjalu naukowego podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu.
Liczba projekt6w badawczych realizowanych przez pracownik6w Uniwersytetu nieznacznie
wzrosla w stosunku do roku ubieglego, w Uniwersytecie realizowane byly 82 projekty
finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wylszego (Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki) i Narodowe Centrum Nauki oraz rczpoczpto realizacjp 2 projekt6w
fi nansowanych przez Narodowe Centrum Badari i Rozwoju (Wydzial Prawa).

Znaczqcym sukcesem naszych naukowc6w bylo uzyskanie w rok:u 2012 finansowania badari
naukowych w konkursie NCN dla doSwiadczonych naukowc6w - MAESTRO (Wydzial
Biologiczno-Chemiczny) oraz w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. ,,Wsparcie
projekt6w z udzialem student6w, doktorant6w i uczestnik6w sta2y podoktorskich
realizowanych w najlepszych zespolach badawczych w Polsce" - Program TEAM (Wydzial
Fizyki).
Ze Srodk6w europejskich prowadzone se badania naukowe na Wydziale Fizyki w ramach
projektu FANTOMAS, frnansowanego ze Srodk6w 7 Programu Ramowego (2007-2013), a na
Wydziale Pedagogiki i Psychologii w ramach projektu,,Mind the Gap" z programu DAPHNE
III.
Zorganizowano 40 konferencji naukowych, w tym 23 konferencje miEdzynarodowe.

W roku 20ll znacznie unowoczeSniona zostala aparatura naukowa Uniwersytetu. Wydzial
Biologiczno-Chemiczny otrzymal z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej dotacjg celowq
na zakup zestawu aparatury do badan bakterii owadob6jczych o potencjalnym zastosowaniu
w produkcji biologicznych insektycyd6w, za{ z funduszy Programu Operacyjnego Rozw6j
Polski Wschodniej 2007-2013, I Osi priorytetowej Nowoczesna Gospodarka, Dzialanie 1.3

Wspieranie Innowacji realizowano projekt "Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy
BioNanoTechno Uniwersytetu w Bialymstoku". Na Wydziale Fizyki realizowano projekt
SPINLAB Krajowego Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowafi w Elektronice
Spinowej finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet II.
Infrastruktura strefy B+R. N-qczna wartoSi aparatury naukowo-badawczej zakupionej
w minionym roku wyniosla 17 021 740 zt. W roku 2012 dotacjE celow4 (w kwocie 810 000
zl) na realizacjg inwestycji w zakresie zakupu aparatury naukowej stanowi4cej dulq
infrastrukturg badawczq pt. ,,System kontroli dawek pochlanianych w materii migkkiej"
uzyskal Wydziale Fizyki.

DzialalnoSd mipdrynarodowa
Uczelniapodpisala 2 umowy o wsp6lpracy naukowej zpartnerami z Federacji Rosyjskiej oraz
Szwajcarii. W minionym roku zrealizowanych zostalo 645 zagranicznych wyjazd6w
sluZbowych m. in. w zwi4zkuzudzialem w konferencjach naukowych (ll2 vtyjazd6w, w tym
16 student6w) oraz prowadzeniem prac naukowo-badawczych i kwerend naukowych (218

wyjazd6w, w tym 6l student6w).
W ramach programu LlP-Erasmus Uczelnia wsp6lpracuje ze 115 uczelniami partnerskimi
zlJnii Europejskiej, w tym z 3 uczelniami szwajcarskimi. W roku akademickim 201 lll2 za

granic4 studiowalo 121 student6w UwR, a 9 student6w wyjechalo na praktyki. W naszej

uczelni studiowalo 32 student6w zagranicznych. Systematycznie zwipksza sig liczba
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pracownik6w UwB v,ryjeldlajqcych z wykladami orM w celach szkoleniowych na uczelnie

zagraniczne. Z wykladami do uczelni partnerskich wyjechalo 37 nauczycieli akademickich,
aw celach szkoleniowych 19 nauczycieli. Wyklady na UwB prowadzilo 9 nauczycieli
z zagranicy.

Biblioteka Uniwersytecka
W roku 20II rozszerzono Oddzial Wolnego Dostqpu pozwalajecy czytelnikom na
samodzielne korzystanie z ksiEgozbioru, w kt6rym wyodrqbniono ksipgozbi6r filologiczny.
Kontynuowano r6wnie? prace nad utworzeniem katalogu centralnego zbior6w bibliotek sieci
uniwersyteckiej.
Systematycznie zwigksza siQ wykorzystanie przez pracownik6w Uniwersytetu
prenumerowanych elektronicznych baz danych. Liczba wejSi do baz danych za
poSrednictwem sieci uniwersyteckiej i z komputer6w prywatnych wyniosla ponad 681 tys., co
oznacza wzrost w stosunku do roku ubieglego o 43o/o, otwarto ponad 305 tysipcy stron
i pobrano ponad 56 tysiqcy pelnych tekst6w w plikach pdf.
W ramach dzialalnoSci naukowej zorganizowano dwa og6lnopolskie seminaria: ,,Polskie
Biblioteki Cyfrowe - dok4d zmierza:my?" oraz,, Ksi4zka artystyczna". Odbylo sig r6wniez
siedem spotkari z cyklu Podlasie w badaniach naukowych oraz trzy spotkania w ramach
Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. W listopadzie 20lT r. nast4pilo uroczyste otwarcie
Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodzstwie z udzialem
malzonki Prezydenta, Pani Karoliny Kaczorowskiej.

Wydawnictwa
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku wydalo w okresie sprawozdawczym kolejnych
25 ksiqzek i kontynuowalo aktywny udzial w krajowych targach ksi4zki naukowej, dbaj4c
o renomq uczelni najwy?szqjakoSci4 edytorsk4 prezentowanych tam tytul6w. Wydawnictwa
funkcjonuj4ce przy Uniwersytecie (Temida 2 i Trans Humana) wspomagaly aspiracje
wydawnicze jego pracownik6w naukowo-dydaktycznych wydaj4c 30 tom6w, uczestniczqc
zarazem w popularyzowaniu i dystrybucji wydawanych ksi4zek.

Informacja i promocja
DzialalnoS6 informacyjna i promocja Uniwersltetu opierala siE na tradycyjnie stosowanych
formach (prowadzenie strony internetowej UwB, udzial w targach edukacyjnych, spotkania
zmlodziez4 licealn4 w 25 miastach, czasopismo ,,Nasz Uniwersytet", bilbordy w miastach
powiatowych wojew6dztwa, informacje przekazywane przez prasg, radio, tv i lokalne portale
internetowe o ciekawych przedsiqwziEciach podejmowanych przez Uniwersytet oraz
sukcesach pracownik6w i student6w uczelni, udzial w rankingach uczelni itp.), jak teZ
nowych (np. prezentacja uczelni poprzez filmowy spot reklamowy wySwietlany
w multipleksach, informator naukowy o UwB w jgzyku angielskim).

Informatyka i inform aty zacja
W zakresie zapewniartia obslugi dzialalnoSci system6w i sieci informatycznych uplywaj4cy
rok akademicki byl okresem powaZnych pr6b weryfikuj4cych sprawnoSd naszych sluZb.
OdnotowaliSmy tu i powodzenia (uruchomienie komunikacji cyfrowej w ramach systemu
POLON) i pora2ki (dwie awarie system6w: kadrowo-placowego i poczty elektronicznej),
z kt6rymi nasz personel sobie poradzrl, ale s4 to sygnaly o koniecznoSci powaznej
modernizacji wykorzystywanych instalacji.
O sprawnoSci uczelnianego systemu zam6wieri publicznych Swiadczyi moae fakt
przeprowadzenia w roku akademickim 37 postQpowafl, w tym 28 przetarg6w
nieograniczonych w zam6wieniach na kwotE prawie 7 mlnzl.



Universytet v) Bialymstoku Spravtozdanie z dzialalnoici v, roku akademickin 20 I I /20 I 2

Bilans Uniwersytetu w Biatymstoku sporz4dzony na dzien 31 grudnia 2011 roku po stronie
aktyw6w i pasyw6w zamknil siQ sumq 210 130 001,93 zl. Aktywa trwale wyniosly
174322 688,84 zl (w 2005 r. - 93 177 000 zl), a aktywa obrotowe 35 807 373,09 zl
(22 969 000 zl). Nalezy podkreSlid ogromny wzrost maj4tku Uniwersytetu w latach 2005-
2011.

Rachunekrysk6w i strat zarok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazal stratq

netto I 806 015,55 zl. Na wynik finansowy mialy wplyw niezalehne zdarzenia gospodarcze.
W roku 20ll zanotowano mniejsze wplylvy ztytts\u czesnego w wysokoSci 1310000 zl,
nast4pil wzrost koszt6w z tytulu: wzrostu stawki podatku VAT o 200 000 zl, zmiany kursu
lita - wzrost o 400 000 zl, wyplaty wy?szych odpraw emerytalnych z tytulu zmiany przepis6w
- o 100 000 zl, rozliczenia wszystkich godzin ponadwymiarowych z roku 2010 - wzrost
o 1 900 000 (zgodnie z Uchwalq nr 954 Senatu UwB). Wniesiono wklad wlasny
w finansowanie inwestycji uniwersy'teckich, w tym kampusu.
Gospodarka finansowa Uniwersytetu byla prowadzona zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami
w spos6b prawidlowy i racjonalny, a jak wynika z opinii w zakresie badania sprawozdania
finansowego przez niezalehnego bieglego rewidenta, sytuacja finansowa Uniwersl'tetu nie
upowa2nia do eksponowania zagrohenia jego dzialalnoSci w roku nastppnym. W tym
kontekScie nale?y podkre5li6, 2e na 31.12.2011 r. stan Srodk6w Uniwersytetu w Bialymstoku
na kontach i lokatach wynosil 6 823 656,95 zl.

Rok akademicki 20lll20l2 byl okresem prac nad nowym Statutem Uniwersytetu,
przyjgtym przez Senat uchwal4 z dnia 4 kwietnia 2012 roku. Akt ten okreSlil zasady

organizacji i funkcjonowania UwB zgodne z nowymi regulami zarzqdzania uczelniami
wynikajqcymi z nowelizacjr Prawa o szkolnictwie wyzszym dokonanej przez Parlament
w 2011 r.

Priorytetowq inwestycj4 Uniwersytetu w Bialymstoku byla kontynuacja budowy kampusu
przy ul. Ciolkowskiego (o wartoSci okolo 250 mln zl) wsp6lfinansowana z funduszy unijnych
w ramach projektu: ,,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: I.1 Infrastruktura Uczelni oraz projektu: ,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu
Chemii" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wylszego, Dzialanie: 13.1 Infrastruktura
Szkolnictwa Wy2szego.
Waznq inwestycjq realizowan4 w ubieglym roku akademickim byla kontynuacja budowy auli
Wydzialu Pedagogiki i Psycholo gii przy ul. Swierkowej.
W roku akademickim20lll20l2 realizowano 34 zadania inwestycyjne.
Og6lem na inwestycje wydatkowano kwotg 35 598 417,30 zl, z tego fundusze unijne 28 521

930,40 zl (w tym: PORPW 17 697 225,82 zl; POIiS l0 824 704,58 zl) oraz Srodki

Ministerstwa 4 291 473,51 zl i Srodki wlasne Uniwersytetu2 548 676,19 zl.
W ramach wspierania rozwoju uczelni Dzial Zaruqdzania Projektami UwB w 2011 roku bral
udzial w realizacji zadah majqcych na celu skuteczne wydatkowanie i rozliczenie Srodk6w

finansowych otrzymanych przez uniwersytet na projekty o charakterze inwestycyjnym
i edukacyjnym.

Rok akademicki 201112012 to - po reaktywacji - drugi rok dzial,alnoSci Wschodniego
Osrodka Transferu Technologii (WOTT), finansowanego ze Srodk6w projektowych.
W okresie sprawozdawczym 20lll20l2 WOTT realizowil. dwa kluczowe projekty, tj.:



Uniwersytet w Bialymstoku - Sprawozdanie z dzialalnoici w roku akademickim 20 I 1/201 2

Projekt ,,Regionalna Strategia Innowacji - budowa systemu wdralania" realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Dzialanie 8.2. Transfer wiedzy,
Poddzialanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji oraz Projekt ,,Podlaski Fundusz
Stypendialny (PFS)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki,
Dzialanie 8.2. Transfer wiedzy, PoddziaLarrie 8.2.1 Wsparcie dla wsp6lpracy sfery nauki
i przedsigbiorstw. Szczeg6lnie istotne jest tu wsparcie finansowe 32 doktorant6w UwB
ksztalc4cych sip na kierunkach uznanych za szczegolnie istotne z punktu widzenia rozwoju
wojew6dztwa (okreSlonych w Regionalnej Strategii Innowacji) przez udzielenie im
stypendi6w doktoranckich wyplacanych przez okres 12 miesiEcy (w wysokoSci 3 500 zl
miesipcznie).
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1. Wla dze rektorskie
1.1 Kadencja 2008-2012
Wladze rektorskie Uniwersytetu w Bialymstoku w kadencji 2008-2012 pracowaly
w nastgpuj4cym skladzie:
Rektor
Prof. dr hab. Ierzy Nikitorowicz
Prorektorry
Dr hab. Elzbieta Awramiuk, prof. UwB - ds. dydaktycznych i studenckich
Dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz, prof. UwB - ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB - ds. organizacjr i rozwoju uniwersytetu
Dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB - ds. ekonomicznych i kontakt6w z regionem

1.2 Kadencja 2012-2016
Kolegium Elektor6w Uniwersl'tetu w Bialymstoku w kwietniu i maju 2012 roku dokonalo
wyboru wladz rektorskich na czteroletni4 kadenilq 2012-2016 w nastgpuj4cym skladzie:
Rektor
Prof. dr hab. Leonard Etel
Prorektorry
Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB - ds. ekonomicznych
Dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz, prof. UwB - ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq
Dr hab. Jerzy Halicki - ds. dydaktycznych i studenckich
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB - ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu

2. DzialalnoSd Senatu i Rektora
2.1 Sklad Senatu - kadencja 2008-2012
Rektor
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Prorektorry
Dr hab. EllbietaAwramiuk, prof. UwB - ds. dydaktycznych i studenckich
Dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz, prof. UwB - ds. nauki i wsp6lpracy zzagranicq
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB - ds. organizailii rozwoju uniwersy'tetu
Dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB - ds. ekonomicznych i kontakt6w z regionem
Dziekani
Dr hab. Stanislaw Bo2yk, prof. UwB -Wydzial Administracji w Siedlcach
Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB -Wydzial Ekonomii iZarzqdzania
Prof. dr hab. Leonard Etel -Wydzial Prawa
Prof. dr hab. Anatol Kojlo -Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Dr hab. Elwira Kryriska, prof. UwB -Wydzial Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Boguslaw Nowowiejski, prof. UwB - Wydzial Filologiczny
Prof. dr hab. Anatol Odzijewicz -Wydzial Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Andrzej Sadowski - Wydzial Historyczno-Socjologrczny
Dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB -Wydziat Ekonomiczno-Informatyczny

w Wilnie
Dr hab. Eugeniusz Zukowski, prof. UwB -Wydzial Fizyki
Samodzielni naucrycieli akademiccy
Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz -Wydzial Filologiczny
Dr hab. Adam Dobrot'rski, prof. UwB -Wydzial Historyczno-Socjologiczny

ll
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Prof. dr hab. Andrzej G6rniak
Dr hab. Mal.gorzata Halicka, prof. UwB
Dr hab. Piotr Jaranowski, prof. UwB
Dr hab. Tadeusz tr-ozowski, prof. UwB

Prof. dr hab. Stanislaw Prutis
Dr hab. Janusz Stankiewicz, prof. UwB
Dr hab. Marian Uba, prof. UwB
Prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Niesamodzielni nauczyciele akademiccy
Dr Maciej Horowski
Dr Beata Kalska-Szostko
Dr Wojciech Siwak
Dr Ewa Tokajuk
Pracownicy niebpdqcy nauczycielami akademickimi
Mgr MalgoruataLudera
Mgr Jadwiga Maj
Mgr Elzbieta Pietruczanis

Przedstawiciel doktorant6w
Mgr Pawel Konopka
Przedstawiciele student6w
Urszula Bondaruk
Tomasz Filipowicz
Rafal Jurowiec
Justyna Marta Konopka
Kamil tr apifski
Slawomir tr ukjaniuk
Karolina Zapolska
Z glosem doradczym
Mgr Halina Brzeziriska-Stec
Dr Malgorzata Furmariska
Mgr Anna Jarzgmbska
Dr Ewa Matuszczyk
Mgr Tomasz Zalewski
Zaproszeni goScie
Dr Anna Harbig
Mgr Jerzy Koniecko
Mgr Elzbieta Kozlowska-Swi4tkowska
M gr Elzbieta Nawrock a-tr -azuk
Mgr Michal Prutis
Mgr Malgorzata Sadlowska- Suprun
Mgr Adam Wyszczelski

- W y dzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
-Wydzial Fizyki
- W y dzial Ekonomiczno -Informat y czny

w Wilnie
- Wydzial Prawa
- W y dzial Administracj i w Siedlcach
-Wydzia\ Matematyki i Informatyki
- Wydzial Ekonomii iZarzqdzania

-Wydzial Matematyki i Informatyki
- W y dzial Biolo gi czno-Chemi czny
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- W y dzia\ Ekonomii i Zarzqdzania

-Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich
- W y dzial Biologiczno-Chemiczny
- Gl6wny Specjalista ds. Szkolnictwa Wyzszego

- W y dzial Ekonomii i Zarzqdzania

-WydziaN Matematyki i Informatyki
- W y dzial Hi storyczno - S ocj o lo g iczny
- Wydzial Prawa
- Wydzial. Matematyki i Informatyki
- Wydzial Fizyki
- W y dzial Ekonomii i Zarzqdzania
- Wydzial Prawa

- Biblioteka Uniwersytecka
- NSZZ,,SolidarnoS6"
- kwestor UwB
- ZNP
- kanclerz UwB

- SPNJO
- Alliance Frangaise
- Wydawnictwo UwB
- radca prawny
- radca prawny
-DziaN Informacji i Promocji
- SWFiS

2.2 Sklad Senatu - kadencj 
^ 

2012-2016
Rektor
Prof. dr hab. Leonard Etel
Prorektorry
Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB - ds. ekonomicznych
Dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz. prof. UwB - ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq

12
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Dr hab. Jerzy Halicki
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB
Dziekani
Dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB
Dr hab. Boguslaw Nowowiejski, prof. UwB
Prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
Prof. dr hab. Emil Plywaczewski
Dr hab. Miroslaw Sobecki, prof. UwB
Dr hab. Wojciech Sleszyt'rski, prof. UwB
Prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB

Dr hab. Eugeniusz Zukowski, prof. UwB
Samodzielni naucryciele akademiccy
Dr hab. Jan CieSlit'rski, prof. UwB
Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
Dr hab. R1.ta Dziemianowicz, prof. UwB
Prof. dr hab. Anatol Kojlo
Dr hab. Tadeusz tr-ozowski, prof. UwB

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Prof. dr hab. Stanislaw Prutis
Prof. dr hab. Andrzej Sadowski
Dr hab. Marian Uba, prof. UwB
Niesamodzielni naucryciele akademiccy
Dr Beata Kalska-Szostko
Dr Krzysztof Korotkich
Dr Jaroslaw Matwieiuk
Dr Wojciech Siwak
Dr Ewa Tokajuk
Pracownicy niebgdqcy nauczycielami
Mgr Danuta Albowicz
Mgr Czeslaw Bylifiski

Mgr MalgorzataLudera
Przedstawiciel doktorant6w
Mgr Pawel Konopka
Przedstawiciele student6w
Joanna Juszczuk
Marek Kochariski
Michal Korsak
Magdalena Okulowicz
Konrad Wnorowski
Z glosem doradcrym
Mgr Halina Brzeziriska-Stec
Dr Malgorzata Furmariska
Dr Ewa Matuszczyk
Mgr Tomasz Zalewski

- ds. dydaktycznych i studenckich
- ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu

- W y dzial Biologiczno-Chemiczny
-Wydzial Filologiczny
-Wydzial Matematyki i Informatyki
- Wydzial Prawa
-Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- W y dzial Historyczno-Socj olog rczny
- Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
- W y dzial Ekonomi czno -Informat y czny

w Wilnie
- Wydzial Fizyki

- Wydzial Fizyki
- Wydzial Filologiczny
- W y dzial Ekonomii r Zarzqdzanra
- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Ekonomiczno-Informat y czny

w Wilnie
-Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydziat Prawa
- W y dzial Historyczno-Socj ologiczny
- Wydzial Matematyki i Informatyki

- W y dzial B iologiczno-Chemiczny
- Wydziat Filologiczny
- Wydzial Prawa
-Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- W y dzial Ekonomii i Zarzqdzania

-Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Dzial System6w Komputerolvych i Sieci
Teleinformatycznych
-Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich

- W y dzial Ekonomii i Zarzqdzania

- W y dzial Ekonomii r Zarzqdzanra
- Wydzial Prawa
- Wydzial Matematyki i Informatyki
-Wydzial Filologiczny
-Wydzia| Prawa

- Biblioteka Uniwersytecka
- NSZZ..SolidamoSi"
. ZNP
- kanclerz UwB
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zaproszenr goscre

Dr Anna Harbig
Mgr El2bieta Kozlowska-Swi4tkowska
Mgr ElZbieta Nawrocka-tr azuk
Mgr Elzbieta Pietruczanis
Mgr Michal Prutis
M gr Mal go r zata S adlowska- S uprun
Mgr Adam Wyszczelski

- SPNJO
- Wydawnictwo UwB
- radca prawny
- Gl6wny Specjalista ds. Szkolnictwa Wy?szego
- radcaprawny
-Dzial Informacji i Promocji
- SWFiS

2.3 Komisje UwB
W roku 201112012 w Uniwersytecie w Bialymstoku dzialaNy

Komisje Senackie
Senacka Komisja ds. Nauki
Przewodniczqca dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz, prof. UwB
Senacka Komisja ds. Ksztalcenia
Przewodniczqcadr hab. Elzbieta Awramiuk, prof. UwB
Senacka Komisja Finansowo-Bud2etowa
Przewodniczqcy dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB
Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
Przewodnic zqca pr of . dr hab. Leonarda Dacewicz
Senacka Komisja Prawno-Statutowa
Przewodniczqcy dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB
Senacka Komisja Oceniajqca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydzialami
Przewodniczqcy dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB
Komisje oceniajQce i dyscyplinarne
Komisja ds. Ocen Naucrycieli Akademickich z Tytulem Naukowym oraz Dziekanriw
Przewodniczqcy prof. dr hab. Emil Plywaczewski
Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. Ocen Naucrycieli Akademickich
Przewodniczqcy prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Og6lnouczelniana Komisja ds. Stypendi6w Naukowych
Przewodniczqcy prof. dr hab. Tadeusz Wlostowski
Komisja Dyscyplinarna dla Naucrycieli Akademickich
Przewodnicz4cy prof. dr hab. Cezary Kulesza
Komisja Dyscyplinarna dla Studentr6w i Doktorant6w
Przewodnic zqcy mgr Dariusz KuZelewski
Odwolawcza Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorantr6w
Przewodniczqcy dr Rafal Dowgier
Inne komisje
Uczelniana Komisja Wyborcza
Przewodnic zqcy dr Andrzej Jackiewicz
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Przewodniczqcadr hab. Elzbieta Awramiuk, prof. UwB

2.4lJchwaly Senatu
W roku akademickim 201112012 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podj4l 82 uchwaly
w sprawach:
o Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku, interpretacji przepisu $ 49 ust. I pkt 2 Statutu

Uniwersytetu w Bialymstoku (2),
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. zwiqzanych z nadaniem t1'tulu doctor honoris causa Uniwersl'tetu w Bialymstoku (2),
o wniosk6w o nadanie order6w i odznaczef (1),
o Regulaminu studi6w Uniwersl'tetu w Bialymstoku, Regulaminu studi6w doktoranckich

Uniwersytetu w Bialymstoku (2),
. zmran w Uczelnianym Systemie Zapev,niania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia (1),
. wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okreSlai4cych

zasady tworzenia program6w ksztalcenia dla okreSlonych kierunk6w, profili i poziom6w
ksztalcenia studi6w v,ryLszych; plan6w i program6w studi6w doktoranckich; plan6w
i program6w studi6w podyplomo!\Tch oraz kurs6w doksztalcaj4cych (3),

o planowanych limit6w przyjg(, kandydat6w na jednolite studia magisterskie, studia
pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 201212013 (2),

o planowanej liczby student6w studi6w stacjonarnych na poszczeg6lnych kierunkach
studi6w w roku akademickim2}l2l2}l3 (1),

o warunk6w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznel na jednolite studia
magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim
201212013; zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureat6w oraz finalist6w
olimpiad stopnia centralnego, laureat6w konkurs6w migdzynarodowych oraz
og6lnopolskich, w tym organizowanych przez uczelniq (3),

. wzoru Umowy ramowej o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne Swiadczone na

rzecz student6w studi6w stacjonarnych (l),
. zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w

zwalniania z ty ch oplat ( I ),
. opinii dotycz4cej likwidacji zamiejscowego Wydzialu Administracji w Siedlcach (1),
o tworzenia i prowadzenia kierunk6w studi6w oraz okreSlenia efekt6w ksztalcenia dla

kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia; prowadzenia specjalnoSci; likwidacji studi6w
podyplomowych (11),

. zwiQkszenia wynagrodzenia Rektora Uniwersltetu w Bialymstoku (1),
o wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego (1),
o mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego; zatrudnienia na stanowisko profesora

zv,ry czajneg o i pro fe s or a nadzv,ry czajne go (2 4),
o zatwierdzenia sprawozdania Rektora (1),
o zmian w strukturze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (7),
o planu rzeczowo-ftnansowego, nowelizacji planu rzeczowo-frnansowego, wyboru podmiotu

do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersltetu w Bialymstoku (6),
o um6w o wsp6lpracy z podmiotami zagranrcznymi (2),
o ustalenia liczby mandat6w do Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku w grupach

pracownik6w, student6w i doktorant6w; utworzenia okrgg6w t rozdzialu mandat6w na
poszczegolne okrqgi dla wyboru czlonk6w Kolegium Elektor6w Uniwersytetu
i przedstawicieli do Senatu z grona pracownik6w, student6w i doktorant6w Uniwersytetu,
na kadencj p 2012-201 6 (2),

. uzupelnienia skladu Komisji Senackich, Uczelnianej Komisji Odwolawczej ds. Ocen
Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnych oraz powolania i uzupelnienia
skladu Uczelnianej Komisji Wyborczej (4),

. innych istotnych dla Uniwersytetu (3).

2.5 Zarzqdz,enia Rektora
W roku akademickim 201112012 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal I zarzqdzen,

ustalaj4cych lub zmieniaj4cych dla Uniwersytetu w Bialymstoku zasady w zakresie:
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. wprowadzenia polityki bezpieczefstwa danych osobowych Uniwersytetu w Bialymstoku
(1),

. likwidacji zamiejscowego Wydzialu Administracji w Siedlcach (1),

. monitorowania przez Uniwersl.tet w Bialymstoku karier zawodowych absolwent6w
studi6w wyzszych (1),

. szczeg6lowego harmonogramu prowadzeniarekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydat6w na rok akademicki20I2l2}l3 (l),
uchylenia Regulaminu przyznawania stypendi6w doktoranckich w Uniwersytecie
w Bialymstoku (1),

zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Bialymstoku oraz Instrukcji w sprawie
or ganizacji i dzialania Archiwum Uniwersltetu w Biatymstoku ( 1 ).

2.6 Decyzie
W roku akademickim 2011/2012 wydano 55 decyzji, w tym 5 decyzji Rektora i 50 decyzji
Kanclerza. Byly to decyzje w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zam6wienia
publicznego (50).
Decyzje te dotyczyly:
o szeroko poiEtych prac budowlanych, remontowych i inwestycyjnych, projektowych (4),
o zakupu i montaZu aparatury badawczo-naukowei (11),
o zakupu sprzqtu multimedialnego, urzqdzen biurowych, sprzptu komputerowego,

material6w eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faks6w (6),
o zakupu innych towar6w i uslug (29) m.in. krajowych gazet i czasopism naukowych,

licencji na oprogramowanie Blackboard, druk6w akcydensowych, Srodk6w czystoSci,
mebli wrz z montazem, druku i oprawy ksi4zek (publikacji), artykul6w papierniczych,
artykul6w biurowych, stanowiska ds. badania zawartoici elektronicznych noSnik6w
danych oraz telefon6w kom6rkowych, uslug wynikaj4cych z potrzeb realizacji projekt6w
wsp6lfi nansowanych z Europej ski e go Funduszu Spolec zne go,

o innych spraw (5).
Pisma ok6lne
W roku akademickim2}lll2}l2 wydano 3 pisma ok6lne. W tym:
o I pismo ok6lne Rektora w sprawie wprowadzenia wzoru Informacji o kandydacie na

stanowisko profesora zvqczajnego Uniwersytetu w Bialymstoku (1),
o 2 pisma ok6lne Kanclerza w sprawie kontroli stanu sprawnoSci technicznej obiekt6w

bEd4cych w dyspozycji Uniwersytetu w Bialymstoku (2).
Komunikaty
W roku akademickim 201112012 wydano 2 komunikaty Rektora w sprawach:
o ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach

v'ryLszych i doktoranckich w roku akademickim 201112012 (l),
o ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe na Wydziale Ekonomiczno-

Informatycznym w Wilnie w roku akademickim 201112012 (I).

2.7 Jednostki org nizacyjne
Wydziaty
W y dzial B io lo giczno- Chemiczny
W y dzial Ekonomii i Zar zqdzania
Wydzial Filologiczny
Wydzial Fizyki
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W y dzial H i storyczno - S o cj o lo g iczny
Wydzial Matematyki i Informatyki
Wydzial Pedagogiki i Psychologii
Wydzial Prawa
W y dzial Ekonomiczno - Informat y czny w Wilnie
Wydzial Administracji w Siedlcach
Jednostki mipdz;rwydzialowe
Studium Praktycznej Nauki JEzyk6w Obcych
Studium Wychowania F izy cznego i Sportu
Katedra Teologii Katolickiej
Katedra Teologii Prawoslawnej
Centrum Edukacji Nauczycieli
Jednostki og6lnouczelniane
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
Jednostki pozawydzialowe
Archiwum
Wschodni OSrodek Transferu Technolosii
Inne jednostki
OSrodek Alliance Frangaise
Instytut Studi6w Wschodnich - w organizacji

3. Studia i studenci
3.l Rekrutacja na studiawyilsze
O przyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku akademickim 20lll20l2
ubiegalo sip 13 967 kandydat6w. W wyniku rekrutacji przyjgto na pierwszy rok studi6w
lqcznie 6 527 os6b, w tym: na studia stacjonarne 4 045 os6b (2 828 na studia pierwszego
stopnia, | 2I7 na studia drugiego stopnia) orazna studia niestacjonarne2 482 osoby (l 103 na
studia pierwszego stopnia, | 379 na studia drugiego stopnia). W por6wnaniu do wynik6w
rekrutacji z roku ubieglego l4cznaliczba przyjgtych na studia wzrosla o 111 os6b.

Na studiach stacjonarnych najpopulamiejszymi kierunkami ze wzglgdu na liczbp zapis6w
okazaly siq: prawo (936 kandydat6w na 200 miejsc), pedagogika (856/340), ekonomia
(802 I 120), fi lologia angiel ska (67 5 I 120), administracj a (405/5 0).

Ze wzglgdu na liczbg os6b przypadaj4cych na jedno miejsce najwiEkszym zainteresowaniem
cieszyly sip: administracja (8,1), frlologia angielska (7,5), ekonomia (6,6), jgzyk angielski
stosowany z hiszpariskim (5,6), europeistyka (5,2).

W roku akademickim 20lll20l2 przeprowadzono pierwsz4 rekrutacjp na kierunek
ekonomiczno-prawny, kulturoznawstwo i filozofig. W ramach studi6w stacjonarnych
i niestacjonarnych przyjEto 281 os6b. Du2e zainteresowanie kandydat6w tymi kierunkami
studi6w pozytywnie wplynElo na og6lny wynik rekrutacji.
Szczegolowe informacje dotyczqce wynik6w rekrutacji na kierunki studi6w
w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustruje tabela l.
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Tabela 1. Wyniki rekrutacji na rok akademicki20lll20l2

Wydzial Kierunek studi6w
Liczba pr,,2-yj qtych na: pbszcze g6lne foqny
studidw w roku akademickim 20 11, /20 12

Stacjonarne Niestacjonarne

Biologiczno-
Chemiczny

Biologia 120

Chemia 136

Ochrona Srodowiska 93 2

Ekonomii
I

Zarzqdzania

Ekonomia 278 232

Ekonomiczno-prawny 71 34

Mipdzynarodowe stosunki gospodarcze 134 251

Zarz4dzanie 193 l0t

Filologiczny

Filologia polska t93 t2

Filologia, fi lologia angielska 98 148

Jgzyk angielski stosowany, z hiszpaiskim 56

Filologia, fi lologia bialoruska 27

Filologia, fi lologia francuska 68

Jpzyk francuski stosowany, z hiszpariskim 35

Filologia, fi lologia rosy.jska 233 l9
Informacia naukowa i bibliotekoznawstwo 35 7

Kulturoznawstwo 85 39

Fizyki Fizyka 29

I Iistoryczno-
Socjologiczny

Historia t32

Soc.jologia t70

Stosunki mipdzynarodowe 201 63

Filozofia 52

Matematyki
i Informatyki

Edukacj a techniczno-info rmaty czna

Informatyka 127 t4

Infbrmatyka i ekonometria )z

Matematyka 162 7

Pedagogiki i

Psychologii

Pedagogika 548 661

Polityka spoleczna lll 80

Praca socjalna 56 t9

Prawa

Administracja r08 355

Bezoieczeristwo narodowe t92

Europeistyka 90

Prawo 22s t62

Administracji
w Siedlcach

Administracja 84

Ekonomiczno-
Intbrmatyczny
rv Wilnie

Ekonomia r03

lnformatyka 44

Razem 4045 2482

Por6wnanie wynik6w rekrutacji z kilku lat wskazuje na wyraZnq tendencjE wzrostow4
zar6wno jeSli idzie o liczbE kandydat6w na studia stacjonarne (por. wykres 1), jak i o liczbE
przyjQtych.
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Wykres 1. Rekrutacja w latach 2004-2012 (studia stacjonarne)
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Rekrutacja na rok akademicki 201212013
Rekrutacja na studia stacjonafne i niestacjonarne na rok akademicki20l2l2013 rozpoczEla sig
8 maja i jest w toku.
Nowe uwarunkowania prawne zmusily uczelnie do ograniczania liczby student6w
stacjonarnych na poszczegflnych kierunkach studi6w pocz4wszy od roku akademickiego
201212013.

3.2 Ksztalcenie w liczbach
Uniwersytet w Bialymstoku w roku akademickim20lll20l2 ksztalcil na wszystkich formach
prowadzonych studi6w lqcznie 17299 student6w, w tym 15408 student6w studi6w vtyZszych,
321 doktorant6w (zob. p.3.7) orcz | 570 sluchaczy studi6w podyplomorvych (zob. p. 3.8).

Liczba student6w na poszczegtilnych kierunkach studitiw i formach ksztalcenia
Z Lqcznej liczby 15408 student6w studi6w wyhszych (wg stanu na dzieh 30.II.2011 r.) na
studiach stacjonarnych studiowalo 9 204 student6w, a na studiach niestacjonarnych - 6 204
student6w. Szczeg6lowe dane dotycz4ce liczby ksztalconych student6w z podzialem na

kierunki i lata studi6w w roku sprawozdawczymprzedstawiono w tabelach 2 i 3.
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Tabela 2. Studenci
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roku akade kim 201112012di6a t sruolow rn w mlcKlm

Wydzial/K ierunek/Specj al noSi
Rok studidw

It
stopieri

Po
ostatnim

roku
studi6w

Liczba
student6wII II III IV

r86 r65 153 229 133

Biologiczno- Biologia 6l 55 65 95 276
L nemrczny

Chemia '72 67 58 75 272

Ochrona Srodowiska fJ 43 30 59 185

5+Z 282 259 606 2 l49l

Ekonomia 120 90 190 266 666
h.konomll
i 7 qrzcAz

Zarz1dzanie 83 106 69 196 I 456

Mipdzynarodowe stosunki gospodarcze I) 86 144 303

Ekonomiczno-prawny 66 66

681 J I,,J 306 26 225 I t542

Filologia sp. filologia angielska r05 87 98 29i{

Filologia sp. j. ang. stosowany, zhiszp. 55 55

Filologia sp. filologia bialoruska 2l 38

F rlologrczny Filologia sp. filologia ftancuska 67 4A 3l 138

Filologia sp. j. fran. stosowany. z hiszp 27

Filologia sp. filologia rosyjska 178 8B 8l I 83 431

Filologia polska 116 88 79 25 t42 I 451

Kulturoznawstwo 81 8l

Informacja nauk, i bibliotekozrawstwo JI 3l

Fizyki 22 20 20 2 8 7 t9
Fizyka 22 )^ 20 2 8 7 79

339 201 t82 16 335 I 073

Historia 69 50 54 8 t30 311

Hlstoryczno
(nn inlno ic'zr

Socjologia il3 62 62 8 125 37Q.

Stosunki migdrynarodowe 106 89 66 80 341

Filozofia 5l 5l

z) / 165 84 2 t22 3 6r3

Matematyki Matematyka 119 85 4l L 48 298

r lnfbrmatyki Informatyka 89 )J JJ 1A 249

Informatvka i ekonometna 29 2l l0 66

354 303 368 l6 669 l-) t726

Pedagogiki Pedagogika 300 259 334 I6 490 l5 l4t2
iPsychologii Praca socjalna 54 44 34 tJz

Polityka spolecma 179 t79

293 301 278 202 187 119 2 t412

Prawa Prawo 202 207 186 202 187 Z 986

Europeistyka 39 +z 46 80 201

Administracja 52 )z 46 99 249

Ekonomiczno- 175 110 157 6 s08
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Tabela 3. Studenci studi6w niestacionarnych w roku akademickim 201112012

Studenci niepelnosprawni
Uniwersytet w Bialymstoku stwarza coraz lepsze warunki dostEpu do studiow osobom
niepelnosprawnym poprzez realizacjE dzialah na rzecz wyr6wnywania szans edukacyjnych
student6w niepelnosprawnych w ramach przyjptego przez Senat UwB programu,,Uniwersytet
Szans4 dla Wszystkich". W minionym roku zorganizowano na wydzialach punkty
umozliwiaj4ce samodzielne kopiowanie notatek przez student6w niepelnosprawnych.
Uczelnia ma takze mozliwoSi adaptacji material6w dydaktycznych do formatu stosownego

dla os6b z dysfunkcjqnarzqdu wzroku. W roku akademickim 201112012 na Uniwersytecie
wBialymstoku studiowalo 184 os6b niepelnosprawnych. Tabela 4 zawrera informacje

2l

Wydzial/Kierunek/SpecjalnoSc
Rok studi6w

II
stopieri

Po

ostatnim
roku

studi6w

Liczba
student6wII III IV

245 291 1l 686 44 1331

Ekonomii lEkonomia
111 135 70 ZJJ 35 584

i Zarzqdzania 
I 
Migdzynarodowe stosunki gospodarcze 93 122 266 481

lZarz4dzanie
at
JAI l r87 44 231

I Ekonomicmo-prawny 4l 4l

Filologiczny 46 26 .AJ+ 36 252 5 399

llilologia, sp. filologia angielska 46 26 26 zt3 I 312

I 
rilologia polska 4 zt t

I 39

I n'ilotogia. sp. filologia rosyjska I 9 IJ

lKulturomawstwo 35 Jf

JU LJ t) 26 57 211

Historyczno- | Historia
c^^:^t^-:^--^

1At+ t4
JurwBrLZil) 

| 
Socjologia 36 12 28 76

I Stosunki migdzynarodowe 30 z) 39 29 121

224 294 268 1016 66 1928

Pedagogiki IPedagogika
205 282 251 884 66 r 688

i Psychologii 
I 
lotitytca spoleczna 192 t92

I lraca socjalna 19 lz II 48

447 290 358 t94 r80 6t4 l2 2095

Prawa llrawo t7l t25 163 t94 180 5 838

I 
Europeistyka -,J

I Administracia
l-

94 165 t63 6t4 6 t042

I Bezpieczeristwo narodowe 182 182

Adm inistracj i 2t1 ZJ zJl

\\ sreolcacn 
I Rdminjstracja 2t1 z5 234

Razem 992 924 806 194 242 2896 150 6204
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o liczbie student6w niepelnosprawnych studiuj4cych w poszczeg6lnych jednostkach

or ganizacyjnych naszej ucze lni.

Tabela 4. Liczba student6w lnos 6l dzialachnlepelnosprawnycn na p()szczc

Wydzial Liczba studenf6w

B iologiczno-Chemiczny 1l

Ekonomii i Zarzadzania 25

Filologiczny l8

Fizyki 2

Historyczno-Socj ologiczny l3

Matemafyki i Informatykr l0

Pedagogiki i Psychologii 55

Prawa 50

Razem 184

W ramach dzialah wspierajecych ro2ne formy aktywnoSci student6w niepelnosprawnych
zorganizowano i przeprowadzono alternatywne zajgcia sportowe dla student6w, kt6rym stan
zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w zajgciach z wychowanra frzycznego oraz warsztaty
zzal<resu efektywnego uczenia siq i warsztaty rozwoju osobistego (por. p. 3.3).

Studenci zagraniczni
Cordz liczniejszq grupQ wSr6d spolecznoSci studenckiej stanowi4 studenci cudzoziemcy.
W roku akademickim 201112012 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo siQ 708
cudzoziemc6w (por. tabelg 5). WSr6d nich najliczniejszqgrupQ stanowili studenci Wydzialu
Ekonomiczno-Informaty cznego w Wilnie.

Tabela 5. Studenci zasraniczni na UwB
I{raj Liczba student6w

Albania z

Armenia 2

BialoruS t58

Hiszpania 14

Litwa 518

Irlandia I

Niemcy I

Rosja 2

Ukraina 1

USA

Szwecja

wEgry

Razem 708

ch
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Ksztalcenie na odleglo5d
W roku akademickim 201112012 162 nauczycieli akademickich przeprowadzilo 263 kursy
(por. tabela 6). W kursach wziElo udzial okolo 3000 student6w studi6w stacjonarnych
i niestacjonarnych. ZajEcia odbywaly sig w trybie mieszanym (blended learning), to znaczy
czq6( zap1, zka2dego z tych przedmiot6w byla prowadzona tradycyjnie, zaS czqSi (nie wiqcej
ni? 50Yo godzin) w trybie zdalnym.

Tabela 6. Realizac formi UwB roku akade kim 201112012d Ldl99 w rulIlllg g-Igal'Il u w uw-ct w f0Ku aKaqglnlc

't/ydzial
Liczba

orzedmiotdw
Liczba

wvkladowc6w

Bioloeiczno-Chemicznv 6 5

Ekonom iczno-l nformatyczny
w Wilnie

1) t0

Ekonomii iZarzqdzania I lJ 65

Filologiczny 9 7

Fizyki ^
A

Hi storyczno-Socj ologi czny IJ 9

Matematvki i Informatvki t9 l0
Pedagogiki i Psychologii 39 l8
Prawa 48

Razem 263 162

Absolwenci
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Bialymstoku opuScilo (wedlug stanu na
dzien 28.08.2012 r.) 3 789 absolwent6w. 154 osoby z tego grona otrzymaly dyplom
honorowy (por. tabela 7), co stanowi 4 o/o og6lu absolwent6w.

Tabela 7 . Liczba znanvch dvplomow ho h

Wydzial Liczba dyplomdw honorowych

B iologiczno-Chemiczny I

Ekonomii i Zarzqdzania JJ

Filologiczny 27

H i storyczno-Socj o logiczny 21

Matematyki i Informatyki J

Pedagogiki i Psychologir 28

Prawa il

Ekonom iczno -lnformaty czny w Wi I n ie 6

Administracji w Siedlcach 24

Razem 154

Od chwili utworzenia Uniwersytetu w Bialymstoku na 47 059 wypromowanych absolwent6w
dyplom honorowy uzyskalo 980 studentow wyroLniaj4cych sig bardzo dobrymi wynikami
w nauce, co stanowi 2,lo/o ogolu absolwent6w.

Nowe kierunki i specjalnoSci

ZJ
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W roku akademickim 201112012 w Uniwersytecie w Bialymstoku powolano trzy nowe
kierunki studi6w (por. tabelE 8) oraz 6 nowych specjalnoSci w ramach kierunk6w juL
funkcjonuj4cych (por. tabelq 9).

Tabela 8. Nowe kierunki studi6w

Tabela 9. Nowe specjalnoSci na kierunkach studi6w

3.3 Jako56 ksztalcenia
Akredytacje
Akredy'tacjg Paristwowej Komisji Akredyacyjnej posiadaj4 nastgpuj4ce kierunki studi6w:
1. Administracja. Uchwala z dnra23.04.2009 r. pozytywna nastgpna ocena 201412015

5. Zarz4dzanie. UchwaLaz dnia22.09.20ll r. pozl.tywna nastqpna ocena 2016/2017
6. Filologia polska. Uchwala z dnia 6.09.2007 r. pozTtywna nastEpna ocena 2012/2013

2. Chemia. Uchwala z dnia 28.02.2008 r.
3. Biologia. Uchwala z dnia2.09.2010 r.
4. Ekonomia. Uchwalaz dnia22.09.2011 r.

7. Filologia. Uchwala z dnia24.11.2011 r.
8. Fizyka. Uchwala z dnia 14.06.20Q7 r.
9. Historia. Uchwaia z dnia 14.06.2007 r.

11. Matematyka studia I stopnia.
Uchwala z dnia20.09.2007 r.
l2.Matematyka studia II stopnia.
Uchwala z dnia 11.12.2008 r.
13. Ochrona Srodowiska.
Uchwala z dnra 17.09.2009 r.
14. Socjologia. Uchwala z dnia2.09.2010 r.
15. Pedagogika. Uchwala z dnia 14.02.2008 r.
16. Prawo. Uchwala z dma23.04.2009 r.

pozltywna nastppnaocena2013/2014
pozytywna nastgpnaocena201512016
pozytywna nastqpnaocena2016/2017

pozy.tywna nastgpnaocena20lT/2018
pozy"tywna nastqpnaocena2012/2013
pozltywna nastqpnaocena20l2l20l3

pozytywna nastgpnaocena20l2l20l3

pozytywna nastqpnaocena20l2l20l3

pozytywna nastEpnaocena2014/2015

pozytywna nastgpnaocena2015/2016
pozl'tywna nastgpnaocena2013/2014
pozytywna nastqpnaocena20l4l20l1

10. Informatyka. Uchwala z dnia2l.0l.2010 r. pozytywna nastEpna ocena 201212013

Jednostka organizacyjna Kierunek studi6w

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
biologia z geografrq
stacionarne studia pierwszeqo stopnia. profil og6lnoakademicki

Wydzial H i storyczno-Socj ologiczny
filozofia
stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia,
profi I ogolnoakademick i

Wydzial Prawa
bezpieczefi stwo narodowe
stacjonarne studia pierwszego stopnia, niestacjoname studia drugiego
stopnia, profi I o96lnoakademicki

Kierunek studi6w Stopierl ksztalcenia Nowa specjalno6c

Fizyka II st fizykamedyczna

Pedagogika

I st. przedszkolna z wczesnoszkolnq

II st.
przedszkolna z wczesnoszkoln4 (dla absolwent6w kierunku
pedagogika, specjalnoSci innych ni2 nauczycielskie)

Socjologia

II st socjologia komunikacji spolecznej i medi6w

II st. badanie oninii i zachowaf rvnkowvch

II st. socj ologia ekonomiczna
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17. Prawo. Uchwala z dnia8.l2.20ll r.
18. Ekonomia w Wilnie. Uchwala z dnia7.07.201

Akredytacj e europej skie
Chemia. Uchwala z dnia 5.06.2008 r.

wyrSlniajqca nastgpna ocena 2019 /2020
1 r. pozytywna nastQpna ocena 201612017

Eurobachelor Label i Euromaster Label

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego
Stypendia Ministra za wybitne osi4gniqcia sq wyj4tkowym wyr6znieniem cieszqcym sig
duZym uznaniem Srodowiska akademickiego. Stypendia przyznawane sq studentom
szczeg6lnie zaangalowanym w Zycie naukowe i kulturalne uczelni. W roku akademickim
201112012 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego przyznal studentom Uniwersytetu
w Bialymstoku 25 stypendi6w za wybitne osi4gniEcia. NajwiEkszqliczbg student6w, ktorzy
uzyskali stypendium ministerialne w roku akademickim 201112012 r., stanowili studenci
Wydzialu Ekonomii rZarzqdzania (por. tabelE 10).

Tabela 10. Stypendia Mi Nauki i Szkol wlnlstra Naukl r Szkolnrctwa

Wydzial Liczba student6w

B iolosiczno-Chemicznv

Ekonomii i Zarzadzania 1t

Filologiczny 4

H istoryczno-Socj ologiczny

Pedagogiki i Psychologrr 4

Prawa 4

Razem 25

Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia
Zgodnie z $12 ust. 2 Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia
kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek miqdzywydzialowych
w pa2dzierniku 201I r. przedloZyli sprawozdania z dzialania system6w w poszczeg6lnych
jednostkach za rok akademicki 201012011.

Kolejny rok dzialania pokaza| ze system funkcjonuje, a jego wymiernym efektem jest
refleksja na wydzialach nad jakoSciq ksztalcenia. Wsp6lne dyskusje i analizy wynik6w
dzialania systemu pozwolily podjai dzialania prowadzqce do podnoszeniajakoSci ksztalcenia.
Dzielenie siQ doSwiadczeniami pozwolilo korzystai z wzorcSw i mechanizm6w
wypracowanych w poszczeg6lnych jednostkach. Prace te pozwolily podnieSi znaczenie pracy
dydaktycznej wSr6d pracownik6w uczelni, co ma odzwierciedlenie w uwzglqdnianiu
wynikow ankiet studenckich oraz hospitacji zajgi dydaktycznych przy ocenie okresowej
pracownik6w naukowo-dydaktycznych. Analiza zlohonych material6w dotyczqcych pracy
zespol6w monitorujqcych jakoS6 ksztalcenia na poszczeg6lnych v,rydzialach pozwolila
obserwowa(, zmiany w jednostkach organizacyjnych naszej uczelni w obszarach
podlegajqcych monitorowaniu, tj. standard6w akademickich, procesu ksztalcenia, jakoSci

zajg(, dydaktycznych, warunk6w ksztalcenia i orgarizacji studi6w, mobilnoSci student6w,
opinii absolwent6w uczelni o przebiegu odbytych studi6w, opinii pracodawc6w o poziomie
zatrudnianych absolwent6w. Na podstawie danych przekazanych przez jednostki

organizacyjne opracowano raport z dzialania Uczelnianego Systemu Zapewniania
i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia na Uniwersytecie w Bialymstoku. Raport stal siq

podstaw4 do sformulowania katalogu rekomendowanych dzialan na rzecz podnoszenia
jakoSci ksztalcenia dla jednostek organizacyjnych UwB.
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Zgodnie zprzyjetymi rok wczesniej rekomendacjami w roku akademickim2}lll2}l2 podjEto

w ramach USZiDJK szereg dzialan w celu poprawienia jakoSci i warunk6w ksztalcenia,
w szczegolnosci:
o kontynuowano badania los6w i karier absolwent6w UwB we wsp6lpracy z Pracowni4

Badari, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Bialymstoku,

o dostosowano wewnEtrzne regulacje prawne do wymog6w znowelizowanej ustawy Prawo
o szkolnictwie wyZszym oraz wydanych na jej podstawie przepis6w wykonawczych, tj.
opracowano i wprowadzono:

- znowelizowanq wersjg Uczelnianego Systemu Zapev,niania i Doskonalenia JakoSci
Ksztalcenia,

- wytyczne dla podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okreSlajqcych
zasady tworzenia program6w ksztalcenia dla studi6w vtyZszych,

- wytyczne dla podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okreSlaj4cych
zasady tworzenia pro gram6w ksztalcenia studi6w doktoranckich,

- wytyczne dla podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okreSlaj4cych
zasady tworzenia program6w ksztalcenia studi6w podyplomolvych i kurs6w
doksztalcaj4cych,

- nowe regulaminy, tj. Regulamin studi6w, Regulamin studi6w doktoranckich oraz
Regulamin studi6w podyplomowych,

. w ramach dzia\ah wspierai4cych rolne formy aktywnoSci student6w niepelnosprawnych
zorganizowano i przeprowadzono alternatywne zajgcia sportowe dla student6w, kt6rym
stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w zajqciach z wychowania ftzycznego oraz
warsztaty z zak,resu efektywnego uczenia siE i warsztaty rozwoju osobistego.

W roku akademickim 20lll20l2 wprowadzono zmiany w USZiDJK. Zostaly one
spowodowane koniecznoSci4 dostosowania uczelnianego systemu do zmian w prawie (obok
ustawy, takhe rozporzqdzeh MNiSW w sprawie warunk6w oceny programowej i oceny
instytucjonalnej oraz w sprawie warunk6w prowadzenia studi6w na okreSlonym kierunku
i poziomie ksztalcenia), ale wynikaly tak2e z dotychczasowych doSwiadczeri. Najwazniejsze
zmiany polegaj4 na objqciu systemem studi6w doktoranckich i podyplomowych,
uwzglEdnieniu nowego zadania (monitorowania karier zawodowych absolwent6w), korekcie
zasad hospitacji i ankietyzacji, wprowadzeniu obowi4zku publikowania wynik6w dzialaria
systemu.

3.4 Dzialalno5d studencka
Samorzqd Studencki
W roku akademickim2}ll/2}l2 Parlament Student6w Uniwersytetu w Bialymstoku dopelnil
obowi4zk6w wynikaj4cych z ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym i Statutu Uniwersltetu
w Bialymstoku. Dokonal wyboru przedstawicieli Samorzqdl Studenckiego do Senatu oraz
zglosil kandydat6w na czlonk6w komisji dyscyplinarnej i odwolawczej komisji
dyscyplinarnej dla student6w i kandydat6w na czlonk6w komisji senackich. W zakresie spraw
socjalno-bytowych, wsp6lnie z Rektorem Uniwersytetu w Bialymstoku, decydowal
o podziale dotacji przeznaczonej na zadania zwiqzane z bezzwrotn4 pomocq materialn4 dla
student6w orM zasadach jej przyznawania, a w szczeg6lnoSci o wysokoSci stawek
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, stypendium
rektora dla najlepszych student6w, zapomogi, wysokoSci dochodu na osobg w rodzinie
studenta uprawniajqcej do ubiegania sig o stypendium socjalne oraz stawki zwiEkszenia
stypendium socjalnego. Parlament Student6w UwB, jak w kaLdym roku akademickim,
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wspieral finansowo przedsigwziEcia organizowane przez kola naukowe, organizacie
i stowarzys zenia studenckie.
Elektorzy studenccy uczestniczyli w wyborach wladz uczelni na kadencjq 2012-2016.
Ponadto Parlament Student6w UwB opracowal dwa istotne dla prawidlowego dzialania
samorzqdu studenckiego akty prawne: Regulamin Samorz4du Studenckiego UwB
i Regulamin Wyborczy. Oba regulaminy weszly w Zycie po stwierdzeniu przez Senat ich
zgodnoSci z ustaw4 i statutem uczelni. Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy Prawo
o szkolnictwie wyzszym samorz4d student6w opracowal r6wnie2 Kodeks etyki studenta.
Organizacj e studenckie
W roku akademickim 201112012 na Uniwersytecie w Bialymstoku dzialalo 8 organizacji
i stowarzyszet'r studenckich (Akademicki Klub Teatralny, Akademicki Klub Turystyczno-
Krajoznawczy, Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC), Stowarzyszenie
AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Bialystok, Europejskie Stowarzyszenie Student6w
Prawa ELSA Bialystok, Stowarzyszenie Ku2nia Talent6w, Niezalezne Zrzeszenie Student6w
NZS UwB, Europejskie Forum Student6w AEGEE - Bialystok) zrzeszajqcych ponad 200
os6b. WSr6d zrealizowanych przez organizacje studenckie projekt6w najwiEkszym
zainteresowaniem cieszyly sig:
o IX Festiwal PrzedsigbiorczoSci BOSS, organizowany przez Podlaskie Studenckie Forum

Business Centre Club. Organizatorzy zapewnili studentom UwB mo2liwoSi uczestniczenia
w bezplatnych i certyfikowanych warsztatach i szkoleniach z zal,resu przedsiqbiorczoSci
or az pr ow adzema dzialalnoSci gospodarczej .

o ,,Wampiriada 2012 - edycja wiosenna" - akcja honorowego krwiodawstwa wSr6d
student6w uczelni bialostockich byla organizowana przez Niezalezne Zrzeszenie
Student6w w Bialymstoku. Pierwsza czgSc projektu odbywala siq w dniach 5-20 maja
2012 r. na terenie UwB, PB, WSE, NWSP, WSAP, WSFiZ, UM, WSK|OZ. Poza
oddaniem krwi studenci mogli zapisa(, sig do Centralnego Rejestru Szpiku Kostnego oraz
uzyskac informacje dotyczqce profilaktyki zdrowia. Druga czESi projektu obejmowala
happening w centrum miasta z wystEpami grup tanecznych oraz szkoleniami z pierwszej
pomocy. Do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku
wplynElo prawie 500 litr6w lcrwi, z czego okolo 100 litr6w to wklad student6w UwB.

o ,,Studencki Nobel 2012 - Twoja szansa na sukces" - projekt realizowany przez NZS
Bialystok, pozwolil wylonii najlepszego studenta wojew6dztwa podlaskiego. Uczelniana
Komisja Konkursowa UwB vqiro2nila na etapie uczelnianym trzech student6w Wydzialu
Ekonomii i Zarzqdzania, kt6rzy reprezentowali uczelnip na etapie wojew6dzkim. WSr6d
wyr6Znionych znale2li sig: Mariusz Borowski, Magdalena Teresa Otoka, Angelika
Parfieniuk. Na poziomie eliminacji wojew6dzkich student Wydzialu Ekonomii
i Zarzqdzania Mariusz Borowski zaj$trzecie miejsce.

o Juwenalra 2012 - dni kultury studenckiej zosta\y zorganizowane w dniach 19-27 maja
2012 r. przez pol4czone sily samorz4d6w oraz organizacji studenckich dziewigciu uczelni
wyhszych w Bialymstoku: UwB, PB, UMB, WSFiZ, WSAP, WSM, WS, NWSP i WSM.
Na przedsiEwzigcie zloZyly siQ nie tylko koncerty, ale r6wnie2 szereg imprez
towarzyszqcych, aktywizuj4cych zar6wno Srodowiska akademickie, jak i mieszkaric6w
Bialegostoku oraz Podlasia. W roku akademickim 20lll20l2 byly to miEdzy innymi:
Kociolek Studencki, podczas kt6rego molna bylo skosztowai tradycyjnych potraw
przygotowanych przez zagranicznych student6w, Parada Student6w, kt6ra rozpoczpla sig

tradycyjne przekazaniem Zakom klucza do bram miasta orcz po raz pierwszy Barabany -
czyli szansa dla mlodych, nieodkrytych zespol6w, by zaistniei na scenie Juwenaliowej.

o Local Training Course - program szkoleniowy skierowany do wszystkich student6w,
ktorzy pragne rozwijac swoje umiejEtnoSci w zakresie Foundrasingu, Humans Resources,

Public Relations oraz zarzqdzania projektami. Projekt realizowalo AEGEE Bialystok oraz
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Kolo Naukowe Socjolog6w. Udzial w projekcie umoZliwil zdobycie wiedzy,
doSwiadczenia i umiejgtnoSci niezbEdnych do sprawnego koordynowania r62nego rodzaju
inicjatyw studenckich, takich jak konferencje, spotkania miqdzynarodowe, kursy,
szkolenia. Warsztaty byly prowadzone przez do5wiadczonych trener6w, a zakres

tematyczny byl dobrany w taki spos6b, aby obejmowal swojq treSci4 wszystkie elementy
niezbgdne do efektywnej pracy w grupie i zarzqdzania projektem.

. Ob6z Adaptacyjny 2012 - migdzyuczelniany ob6z organizowany co roku przez NZS
w Bialymstoku odbyl sip we wrzeSniu 2012 roku w Augustowie. Ob6z byl skierowany do
student6w pierwszego roku studi6w. SwieZo upieczeni zacy mogli poznac strukturg swojej
uczelni, spotkai sig z jej przedstawicielami oraz aktywnie spqdzii czas zaplanowany przez
stowarzyszenie INTEGRA.

o Wiecz6r autorski poSwiqcony promocji ksi4zki ,,Aniol Str6z" autorstwa Pawla Prusko,
studenta Wydzialu Biologiczno-Chemicznego, zorganizowany przez RadE Mieszkahc6w
Domu Studenta nr 1 i 3.

o Dni Wydzial6w UwB - organizowane przez Wydzialowe Rady Samorz4du Studenckiego
zapev',nia\y integracjq Srodowisk akademickich na wydzialach. Studenci organizowali
prezentacje k6l naukowych, wystawy, pokazy artystyczne, filmowe, konkursy, koncerty
w udzialem zespol6w lokalnych oraz zaproszonych gwiazd muzyki rockowej.

Dzialalno5d k6l naukowych
Studenci Uniwersltetu w Bialymstoku maj4 mo2liwo6i rozwijania swoich zainteresowaf
w 58 zarejestrowanych na uczelni kolach naukowych. W roku akademickim 20ll/2012
w kolach naukowych aktywnie dzialalo okolo 750 student6w.
W roku akademickim 201112012 na UwB zostaly zarejestrowane nastEpujqce kola naukowe:
Samorzqdu Terytorialnego, Student6w ,,Regionalni", Klub Humanist6w, Kulturoznawc6w
,,kulSTRUKtrxa", Filozof6w oraz Historii Prawa. Studenci zrzeszeni w kolach naukowych
pod opiekq pracownik6w naukowych wsp6luczestniczyli w badaniach naukowych, brali
udzia\ w konferencjach naukowych, byli wsp6lautorami wielu artykul6w i publikacji
naukowych. SpoSr6d inicjatyw, kt6re podjEli czlonkowie studenckich k6l naukowych na
szcze golnquwag Q zaslu guj 4
o ,,XVI Wiosna Francuska" - tematem przewodnim kolejnej edycji projektu

organizowanego przez Dydaktyczno-Naukowe Kolo Ksztalcenia Kompetencji
Interkulturowej byla Akadia, historyczna francuskojEzyczna prowincja Kanady. W ramach
projektu odbyl siE konkurs recytatorski ,,Francophonie Po6tique", wystawa fotograficzna,
godzina z bajkq akadyjsk4 podro? do Quebeku, projekcja filmu, wiecz6r z piosenk4
francusk4. Ide4 gt6wn4 kt6ra przySwiecala orgarizacji wszystkich tych przedsiEwzigi,
bylo popularyzowanie idei frankofonii wSr6d mlodzie2y gimnazjalnej, licealnej
i akademickiej oraz rozwijanie zainteresowari literatur4 kultur4 i spoleczeristwami kraj6w
ob szaru francuskoj g zy czne go .

o Seminarium naukowe ,,Akademia Negocjacji" - organizowane przez Studenckie Kolo
Mened2er6w - to przedsigwziEcie, kt6re bylo skierowane do student6w zainteresowanych
tematyk4 negocjacji i ksztahowaniem umiejEtnoSci menedzerskich. Zaproszony przez
organizator6w trener z wieloletnim doSwiadczeniem pomagal odkrywai i rczwrlac
kompetencj e negocj atora.

o I migdzynarodowa konferencja z cyklu ,,Wschodnie pogranicza: wieloletnie s4siedztwo
z Bialorusi{' - zorganizowana przez Studenckie Kolo Naukowe Wschodnie Pogranicze
miala na celu popularyzacjq wiedzy z zakresu historii, stosunk6w migdzynarodowych,
polityki i socjologii szeroko pojEtego krQgu paristw Europy Wschodniej. Konferencjq
poprzedzaly badania naukowe przeprowadzone na terenie Polski i Bialorusi, kt6rych
wyniki zo staly zapr ezenlowane po dc zas konferencj i .
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o ObSz omitologiczny na obrzelach zbiornika Siemian6wka - zorganizowany przez Kolo
Naukowe Biolog6w - byl pierwszq tego rodzaju inicjatywq we wschodniej Polsce.
Realizacja projektu pozwolila na poznanie skladu gatunkowego oraz por6wnanie w latach
zespolu ptak6w migruj4cych wzdlu| doliny g6rnej Narwi przez zbiornik Siemian6wka
i ocenE walor6w ornitologicznych tego obszaru. Zrealizowanie projektu pozwolilo uzyska6
informacje na temat dynamiki i fenologii wqdr6wek ptak6w oraz ich morfologii
i w konsekwencji posluZylo jako podloze skutecznej ochrony niekt6rych, szczeg6lnie
c ennych a zagr o 2onych wyginipciem gatunk6w kraj owej ornitofauny.

3.5 Sprawy studenckie
Pomoc materialna
W zwi4zku z nowelizacjq ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym w roku sprawozdawczym
zostal wprowadzony w 2ycie Zarz4dzeniem nr 2l Rektora Uniwersy'tetu w Bialymstoku
z dnia 20 wrzelnta 2011 r. nowy Regulamin przyznawania i wyplacania Swiadczefi pomocy
materialnej studentom Uniwersytetu w Bialymstoku. Od roku akademickiego 207112012
z katalogu Swiadczeri pomocy materialnej zniknglo stypendium za wyniki w nauce lub
sporcie, a pojawila siq nowa forma wsparcia finansowego, promujEca student6w
najzdolniejszych - stypendium Rektora dla najlepszych student6w.
Rektor w porozumieniu z uczelmanym organem samorzqdu studenckiego, ustalil
obowi4zuj4ce w roku akademickim 201112012:
1) przedzialy dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniaj4ce do ubiegania siQ

o stypendium socjalne (456,99 zl - 650,00 zl), wysokoS6 stawek stypendium socjalnego
w kolejnych przedzialach dochodowych oraz stawkg zwigkszenia stypendium socjalnego
(90 zl - 300 zl),

2) wysokoSi stawek stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, w zale2noSci od
stopnia niepelnosprawnoSci (200 zl - 300 zl),

3) wysokoS6 stawek stypendium rektora dla najlepszych student6w za Sredni4 ocen,
osi4gnigcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w poszczeg6lnych
przedzialach (450 zl- 550 zl),

4) maksymaln4wysokoSi jednorazowej zapomogi (600 zl),
5) cennik oplat za miejsce w domach studenckich oraz limit miejsc przyznanych studentom

poszczegolnych wydzial6w.
Ze Swiadczeri pomocy materialnej przyznanych przez wydzialowe komisje stypendialne
ds. student6w skorzystalo w roku akademickim 20II120I2lqcznie 3850 student6w. Stypendia
o charakterze socjalnym otrzymalo 2493 student6w, stypendium rektora dla najlepszych
student6w 1184 os6b, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych wyplacono 173
studentom. Studentom, ktorzy z przyczyn losowych znale2li sip przejSciowo w trudnej
sytuacji materialnej, przyznano 198 zapomog. W stosunku do lat poprzednich znaczqco
spadla liczba os6b pobieraj4cych stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie (w roku
201012011 bylo ich 3307), co wrq2e sie z ustawowq zmianq dotyczqcq zasad ich
przyznawania.
Do Odwolawczej Komisji Stypendialnej ds. Student6w wplynElo 47 odwolah od decyzji
Wydzialowych Komisji Stypendialnych ds. Student6w. W 17 przypadkach odwolaniazostaly
r ozpatr zone z kor zy Sci 4 dl a student6w.

Sprawy dyscyplinarne
W roku akademickim 201112012 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Student6w UwB przeprowadzll
postEpowania wyjaSniaj4ce w 5 sprawach dyscyplinarnych. Postqpowanie dyscyplinarne w 4
sprawach, zgodnie z wnioskiem rzecznika, zakonczylo sig wymierzeniem przez Rektora
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obwinionym studentom kary upomnienia, natomiast w jednym przypadku postQpowanie jest
w toku.
Podania i odwolania do Rektora
W minionym roku akademickim Rektor UwB rozpatrzyl34 indywidualne sprawy studenckie.
WiqkszoSi z nich stanowily odwolania wniesione przez student6w od decyzji dziekan6w
wydzialow w sprawach dotyczqcych toku studi6w lub zwolnieh z odplatnoSci za studia
w zwiqzku z trudn4 sytuacjq materialn4. CzpS(, rozpatrzonych spraw dotyczy\a wniosk6w
o czEsciowe lub calkowite zwolnienie z obowi4zku uiszczania oplat za zajpcia dydaktyczne
ztytdu osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce. W wyniku przeprowadzonych postEpowari
podj qto nastgpuj 4ce rozstrzygniEcia:
. uchylono 2 decyzje wydane w pierwszej instancji i w tym zakresie orzeczono co do istoty

sprawy,
o utrzymano w mocy 14 decyzji pierwszej instancji,
. uchylono w caloSci 3 decyzje i skierowano do ponownego rozpatrzenia przez organ

pierwszej instancji.
o lvydano 6 postanowieri w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia

odwolania od decyzji pierwszej instancji,
. wydano I postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalnoSci odwolania.
CzpS(, spraw dotyczqcych pr6Sb bylych student6w o umorzenie zaleglych nale2noSci zostala
przekazana do rczpoznania wlaSciwej jednostce ze wzglgdu na ich cywilnoprawny charakter.
Informacje na temat decyzji Rektora wydanych w sprawie zwolnieri z oplat za studia z tytuNu
osi4gnigcia wybitnych wynik6w zawarto w punkcie odplatnoSd za studia.
OdplatnoSd za studia
Zgodnie z ustalon4 Zarzqdzeniem Nr I I Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia3l maja
20lI r. odplatnoSciq za zajgcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 201112012
koszty ksztalcenia za rok studi6w na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia
ksztaltowaly sig w przedziale od 1 900 zl do 5 200 zl, na niestacjonamych studiach drugiego
stopnia od 1 900 z\ do 4 800 zl, a w przypadku niestacjonarnych jednolitych studi6w
magisterskich odplatnoSd zostala ustalona na 4 000 z\.Koszty ksztalcenia na niestacjonarnych
studiach doktoranckich formowaly sig w przedziale od 4 000 zl do 5 000 zl.

W roku akademickim 201112012 Rektor UwB udzielil czgSciowego zwolnienia (50%)
z obowiqzku uiszczania oplat za zajgcia dydaktyczne 2 studentom oraz calkowitego
zwolnienia z oplat w przypadku 1 studenta. Decyzje o zwolnieniu z obowi4zku uiszczania
oplat podjEto na postawie $39 ust. 4 Regulaminu studi6w Uniwersltetu w Bialymstoku,
zgodnie z ktorym student studi6w niestacjonarnych osi4gaj4cy wybitne wyniki w nauce
(uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych oraz osi4gniEcie w roku poprzedzqqcym zlohenie
wniosku Sredniej ocen minimum 4,75) mo2e ubiega6 sig o czESciowe lub calkowite
zwolnienie z odplatnoSci za studia.
W zwi4zku ze zmianq ustawy Prawo o szkolnictwre W2szym zostala przygotowana nowa
uchwala Senatu w sprawie zasad pobierania opat za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu
i warunk6w zwalniania z tych oplat. Uchwala uwzglgdnia zmiany, jakie zaszly w prawie
(poszerzony katalog uslug edukacyjnych, koniecznoSl zawarcia umowy pisemnej, zmienione
zasady naliczania oplat, koniecznoSc zamreszczania informacji o wysokoSci oplat i koszt6w
na stronie internetowej), doprecyzowano zasady zwalniania z oplat w caloSci i w czgSci. Ze
zmianami w prawie wiqze sig tak2e koniecznoS6 podpisywania um6w na studia stacjonarne.
W biez4cym roku umowy ramowe zostaly podpisane ze wszystkimi studentami studi6w
stacjonamych pierwszego roku.
Domy studenta UwB
Uniwersl'tet w Bialymstoku posiada trzy domy studenta, kt6re dysponujq 644 miejscami,
w tym czterema miejscami przeznaczonymi dla os6b niepelnosprawnych. Zgodnie
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z ustalonym na rok akademicki 201ll20l2 cennikiem odplatnoS6 za miejsce w domach
studenta mieScila sig w granicach od 270 do 400 zl.
Rady Mieszkaric6w DS w roku akademickim 20IIl20l2 zorganizowaly kilka imprez
integracyjnych, z kt6rych najwigkszym zainteresowaniem cieszyly siQ III Otwarte
Mistrzostwa w Pilce Halowej, w kt6rych wziElo udzial96 zawodnik6w. Celem organizator6w
bylo zaktywizowanie student6w oraz popularyzacja zdrowego stylu zycia. Mieszkaricy DS
byli r6wnie? rnicjatorami akcji charytatywnych (zbi6rki zabawek i slodyczy na rzecz dzieci
z bialostockich dom6w dziecka) oraz odbywaj4cych siQ cyklicznie spotkania
oplatkowego, Andrzej ek i Studenckiego Turnieju Szachowego.

3.6 Mobilno5d student6w
Studenci UwB mogq uczestniczyc w programach wymiany krajowej i miqdzynarodowej.
W ramach Programu MobilnoSci Student6w MOST w roku akademickim 20Ill20l2 studenci
Uniwersytetu w Bialymstoku mieli moZliwoSi wyjazdu na studia semestralne i roczne do 18

polskich uniwersytetow. Z mo2liwoSci odblrvania studi6w w ramach programu skorzystalo
19 student6w. Najczq3ciej wybieranymi przez student6w uczelniami byly:
' Uniwersytet Warszawski - 8,
' Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyriskiego - 3,

' Uniwersytet Wroclawski - 3,

' Uniwersytet Mikolaja Kopemikd-2,
' Katolicki Uniwersytet Lubelski - 1,

' Uniwersytet Warmirisko-Mazurski - 1,

' Uniwersl.tet Gdaiski - 1.

W ramach programu MOST w roku akademickim 201112012 z oferty Uniwersytetu
w Bialymstoku skorzystalo 4 student6w polskich uczelni:
' Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej - 1,

' Uniwersytetu Warszawskiego - l,
' Uniwersytetutr odzkiego - 1,

' Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu - l.

3.7 Studia doktoranckie
Rekrutacja
O przyjqcie na studia doktoranckie w roku akademickim 20lll20l2 ubiegalo sig 129
kandydat6w. Po raz pierwszy zrekrutowano doktorant6w na studia doktoranckie prowadzone
przez Wydzial Biologiczno-Chemiczny. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na studia
doktoranckie przyjEto lqcznie 105 os6b, z czego na stacjonarne studia doktoranckie 40 osoby
i na niestacjonarne studia doktoranckie 65 os6b. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej
w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych prowadzqcych studia doktoranckie obrazuje
tabela 1 1.
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Tabela 1 1. Rekru udia doktoranckie kade icki 201112012a ra studla na roK aKaoem

20tu20tz
Wydzial

Biologicaro-
Chemicany,,

ryd?iat
Hkonomii

iAktzadzmia

lVydziftt
Filologiqilmil,

..= til/y&ial 
,

Histo o.zno-
Sooinloaicunv

Wydzial
P'rawa

Studia stacjonarne 7 13 20

Studia niestacjonarne t4 t6 l6 l9

Razem 7 ),| l6 t6 39

Liczba doktorantriw
W roku akademickim 201112012 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo siq 319
doktorant6w, z czego na stacjonarnych studiach doktoranckich 98 os6b oraz na
niestacjonarnych studiach doktoranckich 221 os6b. W stosunku do roku poprzedniego liczba
studiuj4cych na studiach doktoranckich wzrosla o Il,2yo. LiczbE uczestnik6w studi6w
doktoranckich na poszczegolnych wydzialach przedstawiono w tabeh 12.

Tabela 72.UczesI studi doktoranckichnlc low c

20rrn0rc
, drial

tsiidogicar
Chernicerw

: Wydzial
:,Ekoxe ii
iZarzadznnia

.,.wydzial
Filologicmy

..., lVydzial .

:History@o;
Sociolouicznv

Wydzial
wa

Studia stacionarne "l 43 48

Studia niestacjonarne 46 63 36 76

Razem 7 89 63 36 124

Pomoc materialna
W roku akademickim 201112012 ze iwradczeri w ramach funduszu pomocy materialnej
skorzystalo 118 doktorant6w. Liczbq poszczeg6lnych form pomocy materialnej udzielonej
doktorantom przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Rodzaje form pomocy materialnej przyznanej doktorantom

Fomypomocy-materialnej
Liczbn rymujaeyetr

':sqrpendie..':
%og6lnej lic

d*ktohantow

stvoendium socialne t2 3.76%
stypendium dla nailepszych doktorantow 102 32%
stvoendium soecialne dla os6b nieoelnosorawnvch 15 4,7}yo
zaoomogi l8 5.64%

Stawki stypendi6w socjalnych przyznanych doktorantom mieScily siE w granicach od 90 zl do
300 zl, stawki stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, w zalelnofici od stopnia
niepelnosprawnoSci, wyplacane byly w wysokoSci od 200 zl do 300 zl. NajczgSciej
przyznawan4 form4 pomocy materialnej byly stypendia dla najlepszych doktorant6w, kt6re
stanowily ponad 86% przyznarrych Swiadczeri. Stawki stypendi6w dla najlepszych
doktorant6w ksztaltowaly siE w przedziale od 200 zl do ll00 zt.
Do Odwolawczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorant6w wplynglo 11 odwolari od decyzji
komisji wydzialowych, z czego w 3 sprawach podjpto rozstrzygniqcia korzystne dla
doktorant6w, ? w trzech sprawach uchylono decyzjE komisji wydzialowej w caloSci
i skierowano do ponownego rozpatrzenia.
Stypendia doktoranckie
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W roku akademickim 201ll20l2 o przyznanie stypendium doktoranckiego ubiegalo siE 39
doktorant6w stacjonamych studi6w doktoranckich Wydzialu Biologiczno-Chemicznego,
Wydzialu Ekonomii i Zarzqdzania oraz Wydzialu Prawa. Decyzj4 Rektora przyznano
stypendium w wysokoSci I 500 zlmiesiEcznie na okres 12 miesigcy 18 doktorantom.
Poza stypendiami doktoranckimi wyplacanymi ze Srodk6w pozostaj4cych w dyspozycji
uczelni 32 doktorant6w otrzymalo stypendia doktoranckie Podlaskiego Funduszu
Stypendialnego:
' ekonomia- 14 os6b,

' socjologia-5os6b,
' chemia-4osoby,
' frzyka- 3 osoby,
' biologia-3osoby,
' informatyka-2osoby,
' matematyka- I osoba.
Zwipkszenie stypendium doktoranckich z dotacji projakoSciowej
Uczestnicy stacjonarnych studi6w doktoranckich po raz pierwszy w roku akademickim
201112012 mogli ubiega6 sig o przyznanie zwigkszenia stypendi6w doktoranckich z dotacji
projakoSciowej. Na ten cel przyznano uczelni kwotE w wysokoSci29} 000 zl. Uprawnienie do
uzyskania zwiqkszenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakoSciowej przyslugiwalo
nie wipcej niz 30% najlepszych doktorant6w na poszczeg6lnych latach studi6w
doktoranckich. Wnioski o przyznanie zwigkszenia stypendium doktoranckiego zlotylo 50
doktorant6w. Decyzjq Rektora zwiqkszenie stypendium doktoranckiego (w wysokoSci 800 zt
miesiEcznie) uzyskalo 2l doktorant6w studi6w stacjonarnych, w tym 2 doktorant6w
Wydzialu Biologiczno-Chemicznego, 7 doktorant6w Wydzialu Ekonomii i Zarzqdzania oraz
12 doktorant6w Wydzialu Prawa. W 29 przypadkach Rektor odm6wil przyznania
zwiqkszenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakoSciowej ze wzglgdu na
niespelnienie przez doktorant6w podstawowego kryterium warunkuj4cego jego przyzname, tj.
niezakwalifikowania siE do grupy 30Yo najlepszych doktorant6w danego roku stacjonarnych
studi6w doktoranckich.
Samorz4d doktoranttfw
W okresie sprawozdawczym Rada Uczelniana Samorzqdu Doktorant6w:
o opracowala i promowala Kodeks Etyki doktoranta, zgodnie z wymogami art.208 ust. 1a

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym,
. zorganizowa\a i przeprowadzila I Og6lnopolsk4 KonferenciE Doktorant6w

pt.,,Wsp6lpraca migdzynarodowa a rozw6j regionalny",
o uczestniczyla w dw6ch zjazdach Krajowej Rady Doktorant6w,
. opiniowala projekty nowelizowanych akt6w prawnych UwB,
o wsp6lpracowala z uczestnikami studi6w doktoranckich na Wydziale Biologiczno-

Chemicznym przy powolywaniu Wydzialowej Rady Samorz4du Doktorant6w,
. zorganizowa\a warsztaty dla doktorant6w UwB, m.in. na temat dofinansowania dziabrt

doktorant6w, pozyskiwania funduszy naprowadzone przez doktorant6w badania.
Nowe wewnptrzne akty prawne dotyczqce doktorant6w
o Uchwala nr 7203 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie

wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okreSlaj4cych

zasady tworzenia plan6w i program6w studi6w doktoranckich.
o Regulamin studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadzony UchwalQnr

1226 Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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Regulamin przyznawania stypendi6w doktoranckich w Uniwersytecie w Bialymstoku
wprowadzony Zarzqdzeniem nr 6 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 6 czerwca
2012 r.

Regulamin zwiEkszania stypendium doktoranckiego z dotacji projakoSciowej

w Uniwersytecie w Bialymstoku wprowadzony Zarzqdzeniem ff 7 Rektora Uniwersl'tetu
w Bialymstoku z dnia 6 ezerwca2}l2 r.

3.8 Studia podyplomowe
Rekrutacja
W roku akademickim 201112012 na studiach podyplomolvych rozpoczplo ksztalcenie | 200
sluchaczy (por. tabelE 14).

Tabe [a 14. Rekrutacia na studia podyplomowe w roku akademickim 201112012

$tudia podyplomowe LiCaba
prryj$ych

Wydzial Biologiczno-Chemicmy

Chemii l8

Wydzial Ekonomii i Zarz4draria

Menedzerskie 46

Wyceny i gospodarki nieruchomoSciami 45

Finans6w i rachunkowoSci przedsiEbiorstw JJ+

Zarzqdzania proj ektami Unii Europej skiej 3l

RachunkowoSi i audl't wewnQtrzny w jednostkach sektora publicznego 51

Zar zqdzania zasobami ludzkim i 31

MBA w jqzyku angielskim 27

Psychol o gia w zar zqdzaniu 46

Planowanie dzialalnoSci MSP na rynku globalnym 45

Obsluga celno-podatkowa i logisty czna migdzynarodowego obrotu towarowego 27

WydzialFizyki

Fizyki 9

Wydzia-l Fito logiezny,

Informacj i naukowej i bibliotekarstwa 27

Logopedii 50

Wydziat Historycmo.Socjologicmy,

Historii t2

Etyka i filozofia t6

Wydziat Matemaryki i lnformatyki

Matematyki LJ

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Edukacji elementarnej l0l

Terapii pedagogicznej 24

Wydzial Frawa

J+
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Zam6wien publicznych 33

Administracj i publ iczne-; )z

Doradztwo podatkowe 30

Prawn iczy jqzyk angielski l5

Prawa podatkowego 64

Mediator6w sadowvch JJ

Katedra Teologi i Prarroslawnej

Teologia prawoslawna l0

Liczba sluchacry studi6w podyplomowych
W roku akademickim 201112012 na UwB studiowalo 1567 sluchaczy studi6w
podyplomowych. LiczbE sluchaczy studi6w podyplomowych w okresie czterech ostatnich lat
akademickich przedstawia tabela 15. Zmniejszenie hczby sluchaczy w sprawozdawczym
roku wi42e siE z zakonczeniem edycji studi6w prowadzonych w ramach projekt6w unijnych.

Tabela l5 Sluchacze studi6w omowYch w latach 2

Rok akademicki Liczba sluchaczy

2008t2009 I 096

2009t2010 2549

20l0t20tl 2350

201112012 t567

008-201 2

Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 20ll/2012
W roku akademickim 201ll20l2 realizowano 26 studi6w podyplomowych, co stanowi 27Yo

pelnej oferty edukacyjnej uniwersy.tetu w tym zakresie. Trzy studia podyplomowe (por. tabela
l6) byly finansowane ze Srodk6w zewnqtrznych, co przekladalo siq na brak odplatnoSci dla
sluchacza studi6w podyplomo!\ych.

Tabela
Srodk6

16. Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 201112012 finansowane ze

ow rzn
Wydzial Studia podyplomowe Uwagi

Ekonomii
i Zarzqdzania

MBA w jgzyku angielskim Projekt,,Dydaktyka i praktyka
kluczem do przyszloSci" -
bezplatne dl a benefi cj enta

Psychologia w zarzqdzaniu

Planowanie dzialalnoSci MSP na rynku globalnym

h

NowoSci dotycz4ce studi6w podyplomowych
W roku akademickim 201112012 powolano nastQpuj4ce studia podyplomowe na Wydziale
Prawa:
' Modernizacja kadr administracji s4dowej,
' Bezpieczefistwo wewnQtrzne i narodowe,
' E-administracia"
' Srodowiskowe aspekty funkcjonowania Las6w Paristwowych,
' Prawo ochrony Srodowiska,
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Zarzqdzanie instytucjami publicznymi ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem s4d6w
powszechnych,
Prawo i procedury administracyjne w energetyce.

3.9 Zawodowa promocja student6w i absolwent6w
Podstawowymi obszarami dzialarria Biura Karier Uniwersytetu w Bialymstoku w roku
sprawozdawczymbyNy:
o poradnictwo zawodowe - przygotowanie student6w i absolwent6w do funkcjonowania na

rynku pracy,
o poSrednictwo pracy - wsp6lpraca z pracodawcami,
. badanie los6w absolwent6w UwB.
W zakresie poradnictwa zawodowego prowadzono: indywidualne rozmowy doradcze,
doradztwo grupowe - warsztaty, prezentacje, wyklady. Na podstawie informacji pozyskanych
w trakcie spotkari z klientami biura oraz danych pochodz4cych z informacji pozyskanych
z analizy wypelnionych przez student6w ankiet, pracownicy biura wsp6lnie ze studentami
(absolwentami) okreSlali dalsze formy wsp6lpracy. W zale2noSci od potrzeb zainteresowani
otrzymywali informacje i pomoc dotyczqcq; tworzenia dokument6w aplikacyjnych,
przygotowania do roznowy kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji o ofertach pracy
w kraju - budowania element6w indywidualnej ,,ScieZki kariery" . Z poradnictwa zawodowego
(grupowego i indywidualnego) skorzystalo okolo 300 os6b.
W ramach poradnictwa zawodowego grupowego w lutym 2012 roku zorganizowano drug4
edycjE Zimowej Akcji Warsztatowej skladaj4cej siE z 8 warsztat6w z zakresu rynku pracy
oraz umiejptnoSci interpersonalnych. Uczestniczylo w nich okolo 80 os6b. W czerwcu 2012
roku odbgdzie siE kolejna edycja Letniej Akademii Kariery, a w niej 7 nowych, ciekawych
temat6w zwi4zany ch z rynkiem pracy :

. Profesjonalna obsluga klienta,
o Gada6 kuzdy mo2e, czyli sztuka wystqpiet'r publicznych,
o Nie daj siq zrobic w przyslowiowego ,,konia" - podstawy socjotechniki,
o Warto rczwljac swoje pasje - warsztat fotograficzny dla pocz4tkuj4cych,
o Misja z glosem, czyli warsztaty emisji glosu,
. Negocjacje,
o Prawo pracy w pigulce.

W ramach poSrednictwa pracy pozyskano ponad 294 oferty pracy, w tym 212 ofert pracy
stalej oraz 82 oferty pracy dorywczej, 98 ofert program6w praktyk i sta|y. Z mo2liwofici
uzyskania kontaktu do pracodawcy skorzystalo 360 os6b.

W roku akademickim 201112012 zarejestrowano ponad 17 tysiEcy wejS6 na strong Biura
Karier.
W wyniku podjgtej w 2010 roku wsp6lpracy z Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Bialymstoku w roku sprawozdawczym kontynuowano badania los6w i karier absolwent6w
Uniwersytetu w Bialymstoku. DeklaracjE uczestnictwa w badaniach zloLylo 7I2 absolwent6w
rocznika 201012011, natomiast faktycznie w badaniach ankietowych uczestniczyly 154 osoby.
Anahza wynik6w pierwszego etapu badari ankietowych zawarta bgdzie w raporcie
cz4stkowym. W maju 2012 rozpoczgto zbieranie deklaracji uczestnictwa w badaniach
kolej nego rocznika absolwent6w Uniwersytetu w Bialymstoku

36



Unittersytet w Bialvmstoku - Sprov,ozdanie z dzialalnoici v, roku akademickim 20 I I i201 2

4. P r acownicv Uniwersytetu
4.1 Nauczyciele akademiccy

W Uniwersl.tecie w Bialymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych
jest 213 samodzielnych pracownik6w nauki, w tym 48 profesor6w zv'ryczajnych, 12

profesor6w nadzvnyczajnych, 136 profesor6w UwB, 16 adiunkt6w z habilitacjq oraz
I asystent z habihtacjq. Ponadto zatrudnionych jest 666 innych nauczycieli akademickich
(adiunkci, asystenci, starsi wykladowcy, wykladowcy, lektorzy, instruktorzy i kustosze
dyplomowani).

Tabela 17. Nauczyciele akademiccy - stan zatrudnienia na dzieh 31.05.2012 r. (bez os6b
wai na urlopach wychowaw czy ch r bezolatn

Lp. Stanowisko Pehrozatrudnieni Niepelnozatrudnieni

Oe6lem zatrudnieni: 879 846 JJ

2. Pracownicy samodzielni
w tym:
- profesorow ie zvry czajni
- profesorowie nadzwyczajni z ty'tulem
- profesorowie UwB
- adiunkci z habilitacjE
- asystent z habilitacia

210

48
ll
134
l6
I

3

I

2

J. Adiunkci JVI 3

4. Asystenci 206 t4

5. Starsi wvkladowcv 67 2

6. Wykladowcy 29

1. Lektorzy 26 l0

8. lnstruktorzy /i pocz4tkuj4cy naukowiec/ J

9. Starszy kustosz dyplomowany

t0. Kustosze dvplomowani 2

W roku akademickim 20lll20l2 w Uniwersytecie w Bialymstoku mianowano 1 osobE na

stanowisko profesora zwyczajnego, zatrudniono 15 os6b na stanowisko profesora
nadzv,yczajnego na okres 5 lat, zaS 9 os6b, kt6rym uplyn4l 5-letni okres zatrudnienia na tym
stanowisku - zatrudniono na czas nieokreSlony.
W roku akademickim 201112012 (do 3 I .05.2012 r.) I osoba uzyskala tytul naukowy, 1 1 os6b
uzyskalo stopieri naukowy doktora habilitowanego oraz 21 os6b uzyskalo stopieri naukowy
doktora.
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Tabela 18. Nauczyciele akademiccy wg jednostek organizacyjnych - stan zatrudnienia na

dzieh3l,05.2012 r. (bez os6b przebywajqcych na urlopach wychowawczych i bezplatnych)

4,2 Pracownicy niebpdecy nauczycielami akadernickimi
W Uniwersytecie zatrudnionych jest 619 pracownik6w niebEd4cych nauczycielami
akademickimi (pracownicy: administracyjni, techniczni, biblioteczni, obslugi).

Tabela 19. Pracownicy niebEd4cy nauczycielami akademickimi - stan zatrudnienia na dzieh

Jednostka organizacyjna Fehozatrudnieni Niepehozatrudnieni
Razern

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 127 127

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania 85 86

Wydzia Filologiczny t34 ll 145

Wydzia Fizyki 3l 3l
Wydzia Historyczno-Socjologiczny r03 2 105

Wydzia Matematvki i Informatvki 80 80

Wydzia Prawa t02 2 104

Wydzia Pedagogiki i Psychologir 105 6 ll3
Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w
Obcvch

28 4 )z

Studium Wychowania Fizycznego i Sporru 9 9

Katedra Teologii Prawoslawnej J J 6

Katedra Teoloei Katolickiej 5 5

Muzeum Przvrodnicze

Biblioteka Uniwersytecka 2 2

Alliance Frangaise 2 2

Wydzial Ekonomiczno- Informatyczny
w Wilnie

16 z l8

Wydzial Administracji
w Siedlcach

l3 l3

Razem 846 33 879

05.2012 r. (bez osob waiacvch na urlonach wawczych i bezplatnych

Jednostka organizacyjrta
Prac$Wnicy ,

administrapyjni

Fracownicy
teehniczni

Freoopricy
bibliot€cani

Fiacovnricy
obstrrgi

Razem

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
(Stacia Terenowa w Gusnach) l0 36 4

5x
ZJ

5:t
73

Wydzial Ekonomii
i Zarzqdzania l3

lt,
5 6

2*
t2

3*
36

Wydzial Filologiczny ll I Z 3t,
21

3*
5l

Wydzial
Historyczno-Soci olo giczny

l1 I 4

Wydzial Matematyki
i Informatvki

8 A 3

3*
16

3*
3l

Wvdzial Fizvki

I 12 2

2*
9

)*
11

Wydzial Pedagogiki
i Psvcholosii

17

I+
ll

lr<

t5
2'k

48
4x
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Wydzial Prawa l8 + 7

2*
l6

2*
45

B iblioteka Uniwersytecka J J 54

2*
t4

)*
74

SPNJO I I

SWFiS I

3'r
9

3*
ll

Katedra Teolosii Prawoslawne I 3

Katedra Teolosii Katolickiei I I

OSrodek Alliance Francarse I

Centrum Edukaci i Nauczvcieli I )

Uniwersyteckie Muzeum
Przvrodnicze

lt<
J

l*
3

Archiwum Uniwersr4etu I I

Wvdawn iclwo Un iwersvtetu 2 3

Domv Studenta 5

6*
zz

6*
27

Administracja centralna
i oracownicv obslusi

7'k
132

2*
LJ

9*
155

Wydzial Ekonom iczno-Informatyczny
w Wilnie

8 I

l't.

2
l*

ll

Wydzial Administracji
w Siedlcach

Biuro Proiektu
orzv ul. Swierkowei 20

2'k

3

7*
3

Biuro Projektu
orzv ul. Warszawskiei 63

l'* l*

Proj ekt,, Rozw6j pr zez kompetencj e "
2*
2

7*

2

Wschodni O5rodek Transferu
Technolosii

3*
8

3*
8

Razem
15*

263
3*

77
l*

96
33*

183

\)
619

*w tym ilo56 os6b zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy
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W roku akademickim 201112012 Prezydent RP nadal profesorom Uniwersytetu
w Bialymstoku odznaczenia pafistwowe:
KrzyiL Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - prof. dr. hab. Stanislawowi Prutisowi
KrzryL Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - prof. dr. hab. Andrzejowi Sadowskiemu
KrzyL Kawalerski Orderu Zaslugi Rzecrypospolitej Polskiej - prof. dr. hab. Valeremu
Isidorovowi.

5. Dzialalno5d naukowa
5.1 Finansowanie badari
Uniwersytet w Bialymstoku w 2011 roku otrzyma\ na prowadzenie dzialalno6ci naukowo-
badawczej Srodki finansowe w kwocie 9 578 853 zl (56,79yo dotacje MNiSW, 28,360
projekty badawcze (GR) finansowane przez NCN, 10,750 projekty rozwojowe finansowane
przez NCBiR oraz 4,I0yo prace badawczo-uslugowe zamawiane przez inne podmioty).

Tabela 20. Finansowanie badafi

Dotacja podmiotowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wylszego na dzialalnoS6 statutow4
w roku 201 I wynosila2 872 008 zl, z czego finansowane byly 742 tematy badawcze. W 2012
roku Srodki finansowe przeznaczone na dzialalnoi(, statutow4 wynoszq 2 595 710 zl, z czego
finansowanych jest 145 temat6w badawczych.

Rodzaje dziaialno*ci badawczej Kwota brutto w zl Liczba
uroiekt6w

DzialalnoSi statutowa (BST) 2 812 008 142

Badania mlodych naukowc6w (BIvIN) 42r 684 74

Projekty badawcze - granty (GR), w tym:
o wlasne
r promotorskie
o habilitacvine

2716 550
2 494 430

184 200
37 920

83

61
l2

Aa

Projekty rozwojowe I 030 000 2

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wylszego 46 660 2

Finansowanie wsp6lpracy naukowej z zagranic4 w tym:
e dofinansowanie koszt6w udzialu w Programach Ramowych UE
r finansowanie wsp6lpracy zagranicznej niewsp6lfinansowanej ze Srodk6w

zasranicznych

I 19 305
80 92s

38 380

2
I

I

Inwestycje aparaturowe I 980 000

Prace badawczo-uslugowe zlecone przez inne podmioty 392 646 I
Razem 9 578 853 suma
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Lp. Nazwa jednostki

Kategoria Kwota dotacji

wzl
%

20t2/201r

201 I 2012 201 I 2012

I 2 3 ,'| 6 7

I Wydzial Biologiczno-Chem iczny I t2t 983 987 820 88,01

Instytut Biologii z B

Instytut Chemii 2 B

2. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania B 134 724 129 060 95,80

Wydziat Filologiczny 2 B 284 010 26s 420 93,13

A+. Wydzial H istoryczno-Socjologiczny J B 370 797 335 390 90.15

5. Wydzial Matemafyki i Informatyki -) B 206 314 195 650 94,80

6. WydzialFizyki A 208 761 197 130 91,11

7. W y dzial Pedagogiki i Psychologii B 253 01 | 238 r90 91,1 4

8. Wydzial Prawa A 210 913 24',7 050 91,t7

9. W y dzial Ekonomiczno- Informatyczny
w Wilnie

5 C r9 315 0 0

10. Wvdzial Administracii w Siedlcach L 2 000 0 U

Razem 2 872 008 2 595 7r0 90,38

Universvtel v Bialymstoku - Sprat'ozdanie : dzialalnoici v' roku akademickim 201 lt20l2

Tabela 21. Finansowanie dzialalnoSci statutowej w latach 2011-2012 poszczeg6lnych
iednostek izacvi nvch vczelni or az rie naukowe iednostek

W 2011 roku zostala zakonczona realizacia 139 temat6w badawczych finansowanych
z dotacji MNiSW na badania wlasne.
W 2011 roku uczelnia otrzymala dotacjq celowq na prowadzenie badari naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadah z nimr zwrqzanych. sluz4cych rozwojowi mlodych naukowc6w oraz
uczestnik6w studi6w doktoranckich finansowanych w wewnQtrznym trybie konkursowym
(BIvtN) w kwocie 421 684 zl, z tej dotacji finansowane byly 74 projekty naukowo-badawcze.
W 2012 roku zostala przyznana dotacja na realizaciq badari prowadzonych przez miodych
naukowc6w w wysokoScr399 210 zl.
W 2012 roku zostala przyznana dotacja podmiotowa z MNiSW na utrzymanie specjalnego
urzqdzenia badawczego pt. "Laboratorium badari molekularnych bakterii owadob6j czych
o potencjalnym zastosowaniu w produkcji biologicznych insektycyd6w" na Wydziale
Biologiczno-Chemicznym w wysokoSci 134 800 zl.

W roku 2011 w ramach program6w okreSlanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego na finansowanie uczestnictwa w programie ,,Wsparcie migdzynarodowej
mobilnoSci naukowc6w" otrzymaliSmy kwotE 39 000 zl.

W 20i 1 roku do MNiSW zostaly zlo2one 4 wnioski o przyznanie stypendium naukowego dla
wybitnego mlodego naukowca oraz zostala podpisana jedna umowa na stypendium dla
wybitnego naukowca w kwocie 137 880 zl. W 2072 roku zlozono do MNiSW 11 wniosk6w
o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego mlodego naukowca.

W 2011 roku zostaly zlohone do MNiSW 3 wnioski o przyznanie Srodk6w na uczestnictwo
w programie ,,MobilnoSi Plus".
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W 201I roku zostaly zlohone do MNiSW 4 wnioski w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Humanistyki. Wszystkie wnioski uzyskaly finansowanie na lqcznq kwotE
1 044 710 zl, w tym kwota dofinansowania w 2012 roku wynosi 268 240 zl. W 2012 roku
zlolono 8 wniosk6w na kwotg 3 213 454 zl.

W 2011 r. uczelnia na finansowanie koszt6w uczestnictwa w ramach 7. Programu Ramowego
Wsp6lnoty Europejskiej otrzymaNa dotacjE z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyZszego
w wysokoSci 80 925 zl oraz kwotq 52 650 zlw 2012 roku.

Finansowanie wsp6lpracy naukowej z zagranicq z MNiSW na rcalizacjg projektu
miqdzynarodowego niewsp6lfinansowanego wynosi 38 380 zl w 20ll roku oraz 38 380 zl
w 2012 roku.

W roku 2011 zlozono do Narodowego Centrum Nauki 90 wniosk6w o finansowanie
projekt6w badawczych (grant6w), z czego 37 (4I%) projekt6w uzyskalo finansowanie na
l4czn4 kwotq 1394 985 zl. W 2012 roku zostaly przyznane Srodki na reahzacjg projektu
w ramach konkursu dla doSwiadczonych naukowc6w na finansowanie projekt6w badawczych
majqcych na celu realizacjg pionierskich badari naukowych, w tym interdyscyplinamych,
wahnych dla rozwoju nauki, v,,ykraczajqcych poza dotychczasowy stan wiedzy, i kt6rych
efektem mogq by6 odkrycia naukowe - MAESTRO w lqcznej kwocie 1 000 000 zl. Projekt
ten realizowalbgdzie prof. dr hab. Jacek Morzycki zWydzialu Biologiczno-Chemicznego.

W 2012 roku zostaly zlohone do Narodowego Centrum Nauki 4 wnioski do konkursu na
finansowanie projekt6w badawczych, realizowanych w ramach wsp6lpracy miEdzynarodowej
- HARMONIA na kwotE 2 320 636 zt oraz 4 wnioski do konkursu na finansowanie sta?y
krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora - ,,Staze podoktorskie NCN" na kwotE
| 929 280 zl.

W 2011 roku zostaly zawarte dwie umowy z Narodowym Centrum Badari i Rozwoju na
realizacjg projekt6w rozwojowych z zakresu badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz
obronnoSci i bezpreczefstwa paristwa na kwotg 1 030 000 zl, za{ w 2012 roku
dofinansowanie tych um6w bEdzie stanowilo kwotE I 070 000 zl. Projekty te s4 realizowane
przez prof. dr. hab. Emila Plywaczewskiego oraz dr hab. Ewp Guzik-Makaruk, prof. UwB
zWydzialu Prawa.

Obecnie w 2012 roku w naszej uczelni realizowanych jest 71 projekt6w badawczych
(grant6w), w tym:

o 58 projekt6w badawczych wlasnych
o 1 projekt badawczy dla doSwiadczonego naukowca
. 8 projekt6w badawczych promotorskich
. 2 projekty badawcze habilitacyjne
.2 projekty badawcze rozwojowe.

W 2011 roku wykonano 9 prac badawczo-uslugowych zleconych przez inne podmioty na
kwotE 392 646 zl.

W 2011 r. otrzymaliSmy dotacjg celow4 z MNiSW w ramach programu,,Wspieranie
infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej" na realizacjg
projektu pt. "Zestaw aparatury do badan bakterii owadob6jczych o potencjalnym
zastosowaniu w produkcji biologicznych insektycyd6w" na Wydziale Biologiczno-
Chemicznym w kwocie I 980 000 zl.
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W roku 2011 Uniwersytet w Bialymstoku zloLyl do MNiSW 7 wniosk6w o finansowanie lub
dofinansowanie planowanych zakup6w aparatury naukowo-badawczej w roku 2012 na kwotE
5 988 000 zl oraz jeden wniosek na inwestycje budowlane w kwocie 779 132 zl. W 2012 roku
otrzymaliSmy z MNiSW dotacjq celowq na realizacjg inwestycji w zakresie zakupu aparatury
naukowej stanowi4cej du2q infrastrukturE badawczq pt. ,,System kontroli dawek
pochlanianych w materii miqkkiej" na Wydziale Fizyki w kwocie 810 000 zl.
t-qczna wartoS6 aparatury naukowo-badawczej zakupionej w roku 2011, niezale2nie od 2rodel
finansowania, wynosil a 17 021 7 40 zl, z czego przypada na:

o Wydzial Biologiczno-Chemiczny - 12 818 180 zl
w tym BioNanoTechno - I I 320 440 zl

o Wydzial Fizyki - 4 203 560 zl
w tym SPINLAB - 4 162 860 zl

WartoS6 aparatury zakupionej w 2012 roku wynosi 2 065 200 zl i dotyczy:
o Wydzialu Biologiczno-Chemicznego - 2 018 500 zt

w tym BioNanoTechno - 798 600 zl
o Wydzialu Fizyki - 46 700 zl

w tym SPINLAB - 46 700 zl

W 201I r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu ,,Homing Plus", przyznala
Srodki finansowe w kwocie 290 408 zl na dofrnansowanie projektu oraz stypendium
naukowego (Wydzial Biologiczno-Chemiczny).

W 2011 r. do Fundacji narzecz Nauki Polskiej zlozonych zostalo 4 wnioski o stypendium
START dla mlodych naukowc6w, w 2011 r. zlolono dwa wnioski z programu TEAM oraz
jeden wniosek z programu POMOST. Natomiast w 2012 roku zostal zlohony I wniosek
w programie POMOST oruz zostala zawarta jedna umowa z Fundacj4 na rzecz Nauki Polskiej
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach ,,Wsparcie projekt6w z udzialem
student6w, doktorant6w i uczestnik6w sta2y podoktorskich realizowanych w najlepszych
zespolach badawczych w Polsce" - Program TEAM w lqcznej kwocie I 608 000 zl (prof. dr
hab. Andrzej Maziewski, Wydzial Fizyki).

W 2011 roku Uniwersl.tet w Bialymstoku zgloslt do Urzgdu Patentowego trzy wnioski
o udzielenie patentu (Insty'tut Chemii), r6wniez w 20ll roku zostaly udzielone na rzecz

Uniwersytetu w Bialymstoku dwa patenty:
o dr Ewa Gorodkiewicz,inz.Kazimierz Wojtulewski (Insty'tut Chemii)
o dr hab. Krzysztof Szymariski, prof. UwB, mgr Wojciech Olszewski (Wydzial Fizyki)

W 2012 roku Urzad
w Bialymstoku:

o prof. dr hab. Jacek
Chemii).

Patentowy udzielil jednego patentu na rzecz Uniwersytetu

Morzycki, dr Agnieszka Wojtkielewicz, mgr Jadwiga Maj (lnstytut

5.2 Rozw6j naukowy
Uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania
Uniwersytet w Biatymstoku posiada 10 uprawnieri do nadawania stopnia doktora i 4

uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
o Wydzial Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii od 1997 r. do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
. Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
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chemicznych w dyscyplinie chemia.
o Wydzial Ekonomii iZarzqdzania od 1990 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w zakresie ekonomii.
o Wydzial Filologiczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
humani styc zny ch w dy scyp I i nie j gzyko znawstwo.
o Wydzial Filologiczny od 2006 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
humani styc zny ch w dyscyplinie literaturoznawstwo.
. Wydzial Fizyki od 1996 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych
w dyscyplinie fizyka.
o Wydzial Historyczno-Socjologiczny, Instl'tut Historii od 1993 r. do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.
o Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2007 roku do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.
o Wydzial Prawa od 1994 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych
w zakresie prawa.
oWydzial Pedagogiki i Psychologii od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
o Wydzial Prawa od 1997 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych
w zakresie prawa.
. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania od 2002 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
o Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2010 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie biologia.
o Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2010 r. do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w dyscyplinie historia.
Stopnie i tytuty naukowe
Nauczyciele akademiccy, kt6rzy w roku akademickim 20lll20l2 (do 31.05.2012 r.)
otrzymali tytul naukowy :

1. prof. dr hab. Henryk Jan Wnorowski - Wydzial Ekonomii iZarz4dzania
Nauczyciele akademiccy, kt6rzy w roku akademickim 201112012 (do 31.05.2012 r.)
otrrymali stopieri naukowy doktora habilitowanego :

l. dr hab. Andrzej Andrejczuk -Wydzial Fizyki
2. dr hab. Anetta Borkowska - Wydzial Biologiczno-Chemiczny
3. dr hab. Wioleta Danilewicz -Wydziat Pedagogiki i Psychologii
4. dr hab. Jerzy Halicki - Wydzial Pedagogiki i Psychologii
5. dr hab. Tomasz Hauschild - Wydzial Biologiczno-Chemiczny
6. dr hab. Elzbieta Jekatierynczuk-Rudczyk - Wydzial Biologiczno-Chemiczny
7. dr hab. Rafal Kosiriski - Wydzial Historyczno-Socjologiczny
8. dr hab. Slawomir Raube - Wydzial Filologiczny
9. dr hab. Andrzej Sakowicz - Wydzial Prawa
10. dr hab. Iwona Sierocka -Wydzial Prawa
11. dr hab. Krystyna Szel4gowska - Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Nauczyciele akademiccy, kt6rry w roku akademickim 20lll20l2 (do 31.05.2012 r.)
otrzymali stopief naukowy doktora:
1. dr Marek Brancewicz -Wydzial Fizyki
2. dr Tomasz CzyZycki-Wydzial Matematyki i Informatyki
3. dr Pawel Jarrroz-Wydzial Ekonomii iZnzqdzania
4. dr Marta Kowalczuk-Walgdziak -Wydzial Pedagogiki i Psychologii
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5. dr Ewa Kupiec -Wydzial Ekonomii rZarzqdzania
6. dr Karol Lopatecki - Wydzial Historyczno-Socjologiczny
7. dr Sebastian Maciak -Wydzial Biologiczno-Chemiczny
8. dr Rafal Michalowski - Wydzial Prawa
9. dr Elzbieta Misiewicz - Wydzial Ekonomii rZarzqdzania
10. dr Adrianna Naruk -Wydzial Filologiczny
1 1 . dr Aneta Nodzewsk a - W y dzial B iolo giczno-Chemiczny
12. dr Ewa Nofikow - Wydzial Filologiczny
13. dr Anna Maria Opiela -Wydzial Filologiczny
14. dr Pawel Pi4tkowski -Wydzial Ekonomii rZarzqdzama
1 5 . dr Radoslaw Poniat - W y dziat Hi storyczno- S ocj o lo g iczny
16. dr Marzena Rusaczyk -Wydzial Pedagogiki i Psychologii
17 . dr Aneta Slizewska -Wydzial Matematyki i Informatyki
18. dr Marzena Szajewska -Wydzial Matematyki i Informatyki
19. dr Katarzyna Szorc -Wydzial Pedagogiki i Psychologii
20. dr Wojciech Walczak - Wydzial Historyczno-Socjologrczny
21. dr Monika Zihczuk - Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Tabela 22. Stopnie i ty.tuty naukowe w roku akademickim 201 ll20l2 (do 30.05.2012 r.)

Jednostka
orgaruzacyJns

q)

b0

'h

e

Doktoraty llabilitacie
C)

,v,

.9
k

'a

z

tryskaneprzez
pracownik6w

' uczelni

Fp
E*o ,YlrtIJE
sb
q.x
tt *
{)
N

4)
N
<.)

N

&

o
oo

N
(J

Nn
N
O

(]
N

N

Wydzial
Biologiczno-
Chemiczny

z 2 J

Wvdzial Prawa 6 5 J I

Wydzial Ekonomii
i Zarzadzania

4 Aa I

Wydzial
Historyczno-

Sociologiczny
5 J 2 2

Wvdzial Fizvki I

Wydzial Pedagogiki
i Psvcholosii

4 4 2

Wydzial
Filolosicznv

5 J I

Wydzial
Matematyki
i Informatyki

) J

Razem 28 l5 6 7 t2 I l
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Tabela 24. Konferencje organizowane przez wydzialy

Wydziat
Katedra

Konferencje
migdzynarodowe

Konferencje
krajowe

Konferencje
studenckie

B iologiczno-Chemiczny I z

Ekonomii i Zarzadzania 2 3 l3

Filologiczny 5 5 J

H i storyczno-Socj ologiczny 3

Matematvki i Informatvki I

Fizyki I

Pedagogiki i Psychologii 5 2

Prawa 6 7 l3

Ekonom iczno-Informatyczny
w Wilnie

Administracii w Siedlcach

Migdzywy dzialowa Katedra Teologii
Katolickiei

2 5

MiEdzywydzialowa Katedra Teologii
Prawoslawnej

Razem 23 11 34

6.Wsp6lprac a z zagranicA
6. 1 Mig dzynarodowa wsp6lpraca naukowa
Uniwersytet w Bialymstoku ma podpisane 44 umowy o wsp6lpracy naukowej z partnerami
zagranicznymi.
W roku akademickim20lll20I2 zostaly podpisane 2 umowy z podanymi nizej partnerami:

. Federalny Uniwersytet Paristwowy im. E. Kanta (Federacja Rosyjska),
o Uniwersytet w Lugano Wydzial Teologiczny (Szwajcaria).

Zrealizowanych zostalo 645 wyjazd6w sluzbowych w nastEpuj4cych celach:
o na konferencje naukowe - 112 (w tym 16 student6w),
. naukowo-badawczych - 218 (w tym 61 student6w),
. prowadzenie zajgc w Wilnie - 315.

Uniwersytet w Bialymstoku goScil 26 cudzoziemc6w, w tym:
o w ramach um6w - 7,

. na zaproszenia-23.
W roku akademickim 201112012 na Uniwersytecie w Bialymstoku przebywali:

. stypendysta Rzqdu RP, obywatel Federacji Rosyjskiej, na studiach doktoranckich,
o obywatelkaKazachstanu, finansowana przez strong Kazachsk4 na 9-miesiqcznym staZu,
o obywatelka Belgii, finansowanaprzez stronq belgijsk4 na2-tygodniowym stazu naukowyffi,
o jeden Laureat Nagrody Lwa Sapiehy.

6.2 Wymiana mipdzynarodowa w ramach Programu LLP-
Erasmus
Rok akademicki 201112012 jest trzynastym rokiem uczestnictwa naszej uczelni
w programie Erasmus. Uniwersytet w Bialymstoku do maja 2012 roku otrzymal z budzetu
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prosramu r-r-p-e.ulol,':;':;:::';-::'";^:::;:;;:;;;;r;:::::': ,qcznejwysokosci
393 879,00 EUR, w tym:

o 292 7 49,00 EUR z przeznaczeniem na v,yjazdy na studia (SMS),
. 24 150,00 EUR z przeznaczeniem na v'ryiazdy na praktykq (SMP),
o 27 600,00 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajp|

dydaktycznych (STA),
o l5 600,00 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT),
o 33 780,00 EUR z przeznaczeniem na organizacjg wymiany student6w i pracownik6w (OM).

Wyjazdy student6w na studia (SMS), praktyki (SMP) iprzyjazdy student6w zagranicznych
W roku akademickim 201112012 w ramach Programu LlP-Erasmus uczelnia ma podpisane umowy
bilateralne z ll5 uczelniami partnerskimi z Unii Europejskiej, w tym z3 uczelniami szwajcarskimi
(Zalqcznlknr 2).
Na studia za granicE w ramach Programu LlP-Erasmus wyjechalo 121 student6w UwB,
a na praktyki do maja 2012 roku wyjechalo 9 os6b. Na wymianQ na nasz Uniwersytet przyjechalo
32 student6w zagranicznych. W ramach programu LlP-Erasmus na caLy rok akademicki
przyjechalo 13 student6w. W semestrze zimowym studiowalo lqcznie 20 student6w (w tym 7 tylko
w semestrze zimowym), w semestrze letnim 25 student6w (w tym 12 tylko na semestr letni). WSr6d
przyjezdZaj4cych student6w bylo 18 kobiet r 14 mEAczyzn.

abela25. Wyiazdy i przytazdv studentow z o
Wydzial 8MS. * s,yjazdy-,.

student6w'na studia

SMF
* wy;azty stiudentow

na praktvki

Przljazdy student6w
na studia

B iologiczno-Chemiczny
- biologia
- chemia

I 0 A+

0
1

0
0

I

J

Ekonomii iZarzadzania 35 Aa lt
Filologiczny
- filologia angielska
- filologia francuska
- filologia polska
- filolosia rosviska

26 2

9

4
8

5

I
0
0
0

2
0
0
0

Fizyki 0 0 0

H istoryczno-Socj ologiczny
- historia
- sociologia

lt 0 6
Aa

7

0
0

J

3

Matematyki i Informatyki
- matematyka
- informatyka

z 0 0

0
2

0

0
0

0

Pedagogiki i Psychologii 6 2 0

Prawa 40 2 9

Razem 12l 9 32

Pierwotne stawki miesiqcznych stypendi6w dla wyjazd6w na studia wynoszzu
o 420 EUR - kraje I grupy (Dania, Finlandia, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania),
o 390 EUR - kraje II grupy (Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy,

Portugalia, Wlochy),
o 280 EUR - kraje III grupy (Bulgaria, Czechy, Estonia, Litwa, tr-otwa, Slowenia, Turcja, Wggry).
Pierwotne stawki dlav"ryjazd6w na praktyki wynosz4:
o 420 EUR - kraje I grupy (Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia,

Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania),
o 400 EUR - kraje II grupy (Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg,

Malta, Niemcy, Portugalia, Wlochy),
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. 300 EUR - kraje III grupy (Bulgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, tr-otwa, Rumunia,
Slowenia, Slowacja, Turcja, Wegry).

Powyzsze stawki mogqjeszcze ulec zmianie ze wzglQdu naprzyznanie dodatkowych Srodk6w.

W roku akademickim 2011112 z wykladami do uczelni partnerskich wyjechalo 37 nauczycieli
akademickich naszego Uniwersytetu, a przyjechalo 9.

Tabela 26. Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajEc
tvcznvch

Wydzial STA - wyjazdy nauceycieli

akademickich w celu
prowadzenia zaigt

dydaktycznych

Prryjazdy nauczycieli

akademickich w celu

prowadzenia zajE(,

dydaktycznych

B iologiczno-Chemiczny

- biologia
- chemia

0 0

0

0

0

0

Ekonomii i Zarzqdzania 0 0

Filologiczny
- filologia angielska
- filologia fiancuska
- filologia polska
- filologia rosyjska

6 0

3

3

0

0

0

0

0

Fizyki 0 0

H istoryczno-Socj ologiczny

- historia
- socjologia

t6
7

9

I

0

Matematyki i Informatyki
- matematyka

- informatyka

0

0 0

0

Pedagogiki i Psychologii 4

Prawa lt 8

Razem 37 9

Na realizacjq indywidualnych wyjazdow kadry dydaktycznej (STA) UwB otrzy^4 t Agencjr
Krajowej grant w wysokoSci 27 600 EUR. Zostal on w caloSci wykorzystany. Sredni grant
przypadajqcy na 1 nauczycielanatydzieri wyni6sl 800 EUR (wyj4tek: Czechy, Estonia, Siowacja,
Lotwa - 650 EUR; Litwa - 550 EUR). Regul4 by\y wyjazdy jednotygodniowe z realizacjq 5-8
godzin zajg(, dy daktycznych.
Wyjazdy pracownik6w w celach szkoleniowych (STT)
W roku akademickim 2011112 19 pracownik6w UwB wyjechalo w celach szkoleniowych do

insty'tucji znajduj4cych siq w Unii Europejskiej.
abela 27 . Udzial pracownikow I|'J>LVLE nych iednostek

Wydzial 20lt/2012
Filologiczny
- filoloeia polska

J

Fizvki
H istoryczno-Socj ologiczny
- historia
- socjologia

5

+

I

Pedasoeiki i Psvcholosii
Prawa 7

SPNJO z

Biblioteka
DPMWZ
Razem l9

or ganizacyjnych uczelni w wyj azdach
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Na realizacjg wyjazd6w pracownik6w w celach szkoleniowych (STT) uczelnia otrzymala z Agencji
Krajowej grant w wysokosci 15 600 EUR. Zostal on w caloSci wykorzystany. Sredni grant

Wzypadajqcy na jednego pracownika na tydzien wyni6sl 800 EUR, z wyj4tkiem v,ryjazdow do
Czech, Estonii, Slowacji - 650 EUR, na LitwE 550 EUR. Regut4byty wyjazdy jednotygodniowe.

Organizacja wymiany studentr6w i nauczycieli
Na dofinansowanie dzialan zwiqzanych z organizacjq wymiany student6w i pracownik6w (OM)
uczelnia otrzymala z Unli Europejskiej grant w wysokoSci 33 780 EUR. Ze Srodk6w tych
do fi nansowano nastqpuj 4c e dzialaria:

o koszty delegacji 4 os6b na konferencjach krajowych,
o koszt wyjazdu 2 os6b nafazd koordynator6w programu LlP-Erasmus, Wydzial Prawa.
. spotkania integracyjne dla student6w zagranicznych, koordynator6w, pracownik6w DPMWZ:
- kolacja integracyjna w restauraili ,,Trzy po trzy" ,08.1 I .201 | - 34 osoby,
- spotkanie wigilijne, 13.12.2010 - 37 os6b,
- kulig, Pomigacze, 02.02.2012 - 25 os6b; organizator - DPMWZ,
o dofinansowanie do kursu jpzykahiszpahskiego dla student6w wyjezd2aiqcych,
o 5 um6w zlecen dla os6b wykonui4cych nadprogramowe prace administracyjne zwiqzane

z programem LlP-Erasmus,
o dodatek specjalny dla Koordynatora Uczelnianego w zwiqzku z pelnionqprzez niego funkciA
o kurs igzyka polskiego dlazagranicznych student6w Erasmusa w semestrze zimowym i letnim,
. zakup planu miasta Bialegostoku i rozm6wek polsko-angielskich dla przyjehdzaiqcych

student6w Erasmusa,
. zakup ksi4Zek do bibliotek poszczeg6lnych wydzial6w na potrzeby przyjezdzai4cych

student6w Erasmusa,
zakup material6w biurowych na potrzeby Programu LlP-Erasmus.

6.3 Inne programy migdzynarodowe
FANTOMAS - "Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast magnetism
at the nanoscale" - w ramach 7. Programu Ramowego. Kierownik prac: prof. dr hab. Andrzej
Maziewski,Wydzial Fizyki. Czas trwania projektu: 01.10.2008-30.09.2012. WartoSi projektu
dla UwB: 161212,68 EUR. W tym w roku 20ll 194 719,38 PLN.
TEC - "The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion
in the Medieval Baltic" - w ramach 7. Programu Ramowego. Kierownik prac: dr Maciej
Karczewski, Wydzial Historyczno-Socjologiczny. Czas trwania projektu:
l. 1 0.20 1 0-3 0.09.2014.

,,Mind the Gap" - w ramach Programu DAPHNE III. Kierownik prac: dr hab. Malgorzata
Halicka, prof. UwB, Wydziat Pedagogiki i Psychologii. Czas trwania projektu:
1.03.2011-28.02.2013. WartoS6 projektu dla UwB: 27 741,05 EUR. W tym w roku 20ll:
11 985,80 PLN.

,,The Dictionary of Polish verbs for NooJ Platform" - Program Dzialan Zintegrowanych
POLONIUM w ramach Umowy o wsp6lpracy naukowej i technicznej mipdzy Rzqdem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz4dem Republiki Francuskiej z 1966. Kierownik prac:
dr Joanna Cholewa, Wydzial Filologiczny. Czas trwania projektu: 1.01.201I-3I.I2.2012.
,,Studies of Ga* irradiation driven magnetization reorientation transitions in Co-based
nanostructures" - Program Dzialafi Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy
o wsp6lpracy naukowej i technicznej migdzy Rz4dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
a Rz4dem Republiki Francuskiej z 1966. Kierownik prac: prof. dr hab. Andrzej Maziewski,
Wydzial Fizyki. Czas trwania projektu: 01.01 .2012-31.12.2013.
"Plant polyphenols as the regulators of cell bioenergetics: prospects of therapeutic
application" - \il ramach Polsko-Bialoruskiego Programu Wykonawczego. Kierownik prac:
prof. dr hab. Maria Zamarajewa. Czas trwania projektu: 2011-2012.
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7. Biblioteka, wydawnictwa
7.1 System biblioteczno-informacyjny
System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Bialymstoku sklada siQ z 13 bibliotek:
z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia oraz 12 bibliotek wydzialowych
i instl.tutowych.
Stan zbior6w bibliotek wydzialowych, instltutowych i miEdzywydzialowych wchodzqcych w sklad
systemu biblioteczno-informacyjnego UwB wynosi 348 191 wol. Stan zbior6w Biblioteki
Uniwersyteckiej wraz z Kolekcjq Humanistyczn4 wynosi 565 522 wol. Og6lnie stan faktyczny
ksiggozbioru systemu biblioteczno-informacyjnego to 913 713 wol. (stan na 15 maja 2012 r.).
W omawianym roku akademickim siei biblioteczna UwB zgromadzila l4cznie 18 036 wol.
egzemplarzy, w tym Biblioteka Uniwersytecka zewidencjonowala 9166 wol.: z zakupu 3 037,
zwymiany | 4l2,zdarow 4717.
Biblioteki wydzialowe prenumeruj4 lqcznie 600 tytulow czasopism: 540 krajowych i 60
zagranicznych. Biblioteka Uniwersytecka prenumeruje 159 t1.tul6w czasopism krajowych
i zagranrcznych, ponadto otrzymuje 121 tytul6w z v,rymiany oraz 106 tytul6w z darow. Uniwersytet
w Bialymstoku zaprenumerowal w roku 20Il 12 baz danych (6 zagr.,6 kraj.), a w roku 2012 l0 baz
(6 zagr., a kraj.) na og6ln4 kwotg 144 467,71zl. Wydatki zwiqzane z zakupembaz danych on-line
przeznaczonych dla wszystkich jednostek (interdyscyplinarne) sfinansowala Biblioteka
Uniwersytecka, w kwocie 48 776,95 zN, natomiast specjalistyczne bazy danych wsp6lfinansowane
byly ze Srodkow wydzial6w (Instytut Chemii - 64 318,04 zl; Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania -
8 108,96 zl; Wydzial Fizyki - 16 288,74 zl; Wydzial Filologiczny 4369,83 zl; Wydzial Prawa
2 609,00 zl; Instytut Biologii - 6 026,29 zl). W latach 20ll-2012 Uniwersytet w Bialymstoku byl
czlonkiem l4 konsorcj6w, 6 z nich finansowanych bylo przez uczelniE, natomiast 8 og6lnopolskich
licencji akademickich w pelni sfinansowalo MNiSW. Na konsorcja w przeciryu dwoch lat 2011-
2012Uniwers1.tet w Bialymstoku wydatkowal \4cznie ll5 492,81zl (2011 rok - 61 283,80 zl,20I2
rok - 54209,01 zl). Pracownicy naukowi oraz studenci UwB majq bezplatny dostEp do
najwaZniejszych publikacji naukowych na Swiecie poprzez Wirtualn4 Bibliotekq Nauki (program
realizowany ze Srodk6w finansowych MNiSW). W grudniu ubieglego roku Biblioteka
Uniwersytecka podpisalate2 umowe na dostpp on-line (na rok 2012) do ksi4zek elektronicznych dla
3 jednostek (Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania, Wydziat Fizyki, Instytut Biologii). Obecnie
testowana jestbaza ibuk.pl Wydawnictwa PWN.
Wszystkie biblioteki (z wyjqtkiem Biblioteki OSrodka Alliance Frangaise) korzystaj4 ze

zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. W roku akademickim 201112012 kontynuowano
prace nad utworzeniem katalogu centralnego zbior6w bibliotek sieci uniwersyteckiej. Firma Aleph
Polska dokonala polqczenia baz danych i w lipcu br. zostanie uruchomiony katalog centralny
rejestrujqcy zbiory wszystkich bibliotek UwB. Obecnie trwajq jeszcze prace zwiqzane z korekt4
oraz testowaniem bazy pr6bnej scalonego katalogu. Og6lem w bazach ALEPH systemu
biblioteczno-informacyjnego znajduje sig 407 265 rekord6w bibliografrcznych, kt6re rejestrujaLT23
850 egzemplarzy. Og6lna liczba rekord6w w bazie Aleph ulegnie zmianie po wlqczeniu katalogu
centralnego, poniewa2 czES( rekord6w w chwili obecnej dubluje sig w poszczegolnych bazach
systemu bibliotecznego. Biblioteka Uniwersytecka wsp6lpracuje ze wszystkimi bibliotekami
wydzialowymi w zakresie gromadzenia i opracowania zbior6w. Pracownicy BU przeprowadzali
szkolenia z bibliotekarzami bibliotek wydzialowych z zalsesu opracowania formalnego,
rzeczowego wydawnictw zwartych oraz czasopism. W maju br. powolano zespol ds.

wsp6lkatalogowania, zloAony z bibliotekarzy BU i bibliotek wydzialowych, maj4cy za zadanie
pomoc merytoryczn4 kataloguj4cym bibliotekarzom sieci oraz dbal.oS6 o jednolitoSi opracowania
poszczegolnych typ6w dokument6w w katalogu centralnym.
W Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano prace zwiqzane z retrokonwersj4 zbior6w
ksiEgozbioru SPNJO i Kolekcji Humanistycznej. W marcu br. zlolono wniosek do MNiSW
o dofinansowanie dzialafi, zwiqzanych z korekt4 katalogu centralnego oraz retrokonwersjq zbior6w
Kolekcji Humanistycznej. Z naszej obserwacji wynika, 2e ponad 90Yo zam6wieri jest skladanych
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wylqcznie na ksiqzki ujgte w katalogu komputerowym, nale?y wigc w maksymalnie kr6tkim czasie

skatalogowac zbiory, aby dot4d niewykorzystane materialy by\y widoczne dla u2ytkownik6w.
Podjgto r6wnie2 decyzjg o udostppnieniu cz1'telnikom wydawnictw zbiorowych w wolnym
dostgpie. Obecnie trwaj4prace nad przeorganizowaniem ksiggozbioru i opracowaniemrzeczov'tym
zbior6w. PodjEte dzia\ania, w ocenie bibliotekarzy, powinny spowodowa6 wzrost ich udostgpniania.
Udostgpnianie zbior6w w wigkszoSci bibliotek odbywa sig na miejscu w czytelniach. Czytelnie
systemu biblioteczno-informacyjnego odwiedzilo og6lem 113 421 uzytkownik6w, w tym
Bibliotekg Uniwersyteck4 31 591 uzytkownik6w. Z pocz4tkiem roku akademickiego 20lll20l2
w Bibliotece Uniwersy'teckiej udostEpniono czytelnikom kolejne pigtro z wolnym dostppem do
p6lek (IV piEtro) z wyodrgbnionym ksiEgozbiorem filologicznym.
Wszystkie biblioteki wydzia\.owe udostgpniaj4 swoje zbiory na miejscu, natomiast siedem z nich
prowadzi takZe wypoayczalnie. Pip(, z nich rejestruje wypozyczenia w systemie ALEPH, a dwie
pozostale rejestruj4 v,rypo2yczenia poza systemem komputerowym. \,qcznie w bibliotekach
wydzialowych zarejestrowanych jest 18 565 uzytkownik6w, ktorzy v'rypo?yczyh w roku
akademickim20lll20t2 37 535 wol Z ksiEgozbior6w wypoZyczalni w bibliotekachwrydzialowych
i instytutolvych moge korzysta6 v,,yl.qcznie studenci i pracownicy tych jednostek. Liczba
uZytkownik6w zarejestrowanych w wypoZyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 8 732, a iloSd
vvrypo|yczonych egzemplnzy to 29 633. W wypo2yczalni migdzybibliotecznej zrealizowano 351
zam6wieri. Pracowniq komputerow4 BU odwiedzilo 2 404 student6w, w tym studenci Uniwersytetu
ilI wieku. Og6lna liczba wejS6 do baz danych za poSrednictwem sieci uniwersyteckiej
i z komputer6w prywatnych pracownik6w i student6w UwB wyniosla 681 132 (233 049 odwiedzin
Wydzial Biologiczno-Chemiczny), otwarto 305 482 stron i pobrano 56196 pelnych tekst6w
w formacie PDF. Biblioteka Uniwersytecka w bieZ4cym roku akademickim zorganizowala testy 19
baz danych. Do Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 274 publlkacje,lqcznie Biblioteka
Uniwersytecka od pocz4tku istnienia PBC wprowadzila9 323 dokument6w co stanowi ok. 59% jej
zasobu. Od pa2dziernika do maja br. zanotowano 764169 wejS6 do katalogu PBC. W ramach
obslugi os6b niepelnosprawnych zeskanowano i przetworzono na ksi4zkg m6wion4 46 wol.
Biblioteka Uniwersytecka oraz Biblioteka Wydzialu Pedagogiki i Psychologii prowadzqOddzialy
Informacji Naukowej. W pozostalych bibliotekach informacji bibliotecznych, bibliografrcznych i
rzeczorych udzielaj4 pracownicy czytelni w zale2noSci od potrzeb uzytkownik6w. Wszystkie
biblioteki prowadzq indywidualne szkolenia biblioteczne w zakresie korzystania z katalogu
komputerowego, gl6wnie dla student6w studi6w niestacjonamych. W roku akademickim
201112012 pracownicy OIN BU przeprowadzlliprzysposobienie biblioteczne w formie on-line dla
| 529 student6w studi6w stacjonarnych. Wdrozono uslugq ,,Zapytaj bibliotekarza", kontynuowano
obslugg profilu biblioteki na portalu spolecznoSciowym Facebook. Zaproszono uzytkownik6w do
proponowania zakupu zbior6w bibliotecznych uruchamiaj4c uslugE ,,Zaproponuj kupno
ksia;2kilczasopisma". W okresie sesji wydlulano czas otwarcia czyleln do godz. 21.00. Wszystkie te
dzialania sluzyly podniesieniu jakoSci obslugi oraz nawiqzaniu szerszej wsp6lpracy z
uzytkownikami i zostaly przez nich odebrane pozytywnie.
Biblioteka Uniwersytecka prowadzila dzialalnoSd kulturaln4 i promocyjnq. Zorganizowano siedem
spotkari z cyklu Podlasie w badaniach naukowycft, skierowanych przede wszystkim do mlodzie?y
szk6l Srednich, ponadto odbyly siE trzy spotkania w ramach Podlaskiego Forum Biblioteknrzy.
W ramach Tygodnia Bibliotek otwarto wystawg ,,Ksiqzka artystyczna przelomu XX i XXI wieku",
zorganizowano konkurs na Facebooku ze znajomoSci gmachu biblioteki, Dzieh Bibliotekarza byl
dniem bez oplat w bibliotece. W omawianym roku akademickim otwarto siedem wystaw.
W bibliotece mialy miejsce wyklady, m.in. z okazji Miqdzynarodowego Dnia JEzyka Ojczystego,
spotkania autorskie i promocje ksi4Zek. BibliotekE odwiedzilo 17 grup zorganizowanych.
Pracownicy Biblioteki Uniwerslteckiej przygotowali interaktywn4 Panoramg Gabinetu Ryszarda
Kaczorowskiego. Uroczyste otwarcie Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta
RP na UchodZstwie z udziaLem malzonki Prezydenta, Pani Karoliny Kaczorowskiej, odbylo sig

w listopadzie ubieglego roku. Gabinet jest bardzo chgtnie odwiedzany przez mieszkaric6w
Bialesostoku.
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W ramach dzialalnoSci naukowej zorganizowano dwa og6lnopolskie seminaria: ,,Polskie Biblioteki
Cyfrowe - dok4d zmierzamy?" oraz,, Ksi4zka artystyczna". Pracownicy biblioteki uczestniczyh
w konferencjach og6lnokrajowych oraz szkoleniach w zakresie katalogowania organizowanych
przez Centrum NUKAT.
W calym systemie biblioteczno-informacyjnym UwB zatrudnionych jest 100 pracownik6w
bibliotecznych, w tym 56 w Bibliotece Uniwersyteckiej, 44 w bibliotekach v"rydzialowych
i instltutowych oraz 3 informatyk6w. Dodatkowo dzialalnoSd merytoryczn4 biblioteki wspomagaj4
stazySci (3 osoby) i wolontariusze (8 os6b).
Szczeg6lowe statystyczne ujEcie danych dotycz4cych funkcjonowania bibliotek systemu
biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim 20l0l20lI
przedstawiajqzalqczone tabele (nr 28 i nr 29).
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7.2 Wydawnictwa
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
W okresie od paLdziernika 201 1 do maja 2012 rokt:, opublikowano 25 tytul6w o objptoSci 384 ark.

!vyd. i l4cznym nalrJadzie 4380 egz., w tym publikacje Wydzialu Ekonomii i Zarzqdzania - 5

tytul6w o objEtoSci 74 ark. !vyd. i lqcznym nal<ladzie 1350 egz. WartoSi wydanych publikacji (wg

koszt6w produkcji) wyniosla 127725 zl, w tym wartoS6 wydanych publikacji Wydzialu Ekonomii
i Zarzqdzania - 8388 zl (wg koszt6w produkcji). Wydzial ten samodzielnie zajmt4e siE dystrybucj4
i sprzedaaq swoich publikacji, dlatego teL w dalszych prezentacjach zajmujemy sig wyl4cznie
ksi4Zkami pozostaj4cymi w gestii Wydawnictwa UwB.
W omawianym okresie rozdysponowano nieodplatnie (l4cznie z Wydzialem Ekonomii
i Zarzqdzania) 21 67 e gz. na kwotg 652 43 zl, w ty m'.

- do Biblioteki Uniwersyteckiej przekazano 550 egz. o wartoSci 15061zN
- biblioteki wydzialowe, instytuty, dziekani, egz. redakcyjne, egz. obowi4zkowe - 1617 egz. na

kwotq 50182 zl
Prace w toku - 23 tytuty (w tym 5 rozpraw habilitacyjnych).
Sprzeda2 publikacji
W omawianl'rn okresie przekazano do sprzedtry 1810 egz. o wartoSci 45250 zN (wg koszt6w
produkcji). Sprzedano 1160 egz. o wartoSci 12795 zL (wg cen rozliczeniowych), co stanowi zwrot
26Yo poniesionych naklad6w na wydanie ksi4pek.
Inne istotne formy dzialalno5ci Wydawnictwa Uniwersytetu w Bialymstoku
1. Oficyna wydawnicza Uniwersytetu w Bialymstoku w roku 2001112012 uczestniczyla
w og6lnopolskich targach ksi4zki naukowej:
- XVI Poznariskie Dni Ksi4zki Naukowej ,12-L4 pu2dziernika20ll r.
- Targi Ksi42ki Akademickiej i Naukowej AI(ADEMIA, 20-22 pu2dziemika20ll r., Warszawa
- Targi Ksi4zki w Krakowie,T-9listopada 2011 r.
- Targi Ksi4zki w Bialymstoku,20-22 kwietnia 2012 r.
2. Planowany udzial w targach
- X\/I Poznariskie Dni Ksi4zki Naukowej , 12-14 pu2dziernlka2012 r.
- Targi Ksi4zki w Krakowie,T-9listopada 2012 r.
- Migdzynarodowa Wystawa Polskiej Ksiqzki Naukowej w Monachium, wrzesieh2}I2 r.

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku uczestniczyLo w konferencjach organizowanych przez
LaszquczelniE:
KoSci6l Prawoslawny na Balkanach i w Polsce - wzajemne relacje oraz wsp6lna tradycja,
15.09.2011 r., Centrum Kultury Prawoslawnej, Bialystok
Motywy religijne we wsp6lczesnej fantastyce, 22-23 maja20l2, SupraSl

Zr6lnicowanie przestrzeni Zycia - wsp6lczesne wyzwania pedagogiki spolecznej,22-23 maja20l2,
Goniqdz
X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 28 maja20l2, Bialystok, UwB.
Wydawnictwo Temida
W roku 2011, staraniem Wydawnictwa Temida2,ukazaly sig nastgpuj4ce pozycje:
1. Studia Iuridica Agraria. Tom IX.
2. Bialystok Law Books 1.

3. Bialystok Law Books 2.
4. Bialystok Law Books 3.

5. Bialystok Law Books 4.

6. Bialystok Law Books 5.

7. Bialystok Law Books 6.

8. Bialystok Law Books 7.

9. Bialostockie Studia Prawnicze. Zeszyl9.
1 0. BankowoSi. Podstawowe zasadnienia.
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1 l.Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice
systems in the context of the fair trial guarantees.

l2.Instrumenty nowego zarzqdzania finansami publicznymi w wybranych krajach
Unii Europejskiej.

13. Obrazy wspomniefi.
I 4. Bankowe norrny ostroznoSciowe.
15. Naprawa finans6w publicznych w Polsce.
16. PodmiotowoS6 prawna czlowieka w warunkach postgpu biotechnomedycznego.
I 7. Ordynacj a podatko w a. Zagadnieni a proceduralne.
l8.Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania

wybranych system6w ochrony zdrowia.
1 9. S karga konstl.tucyj na. Wstgpn e r ozpoznanie .

20.Zasadane bis in idem wprawie karnym.
PodkreSlid naIe?y, ze poSr6d wymienionych dziel s4 ksi4Zki w jqzykach obcych - 8 pozycji
w jgzyku angielskim. Naklad wszystkich publikacji to okolo 8 tys. egzemplarzy.
Wydawnictwo Trans Humana
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana w omawianym okresie opublikowalo 10 t1.tul6w
o lqcznej objEtoSci 253 arkuszy wydawniczych, w l4cznym nakladzie 2120 egzemplany.
Nieodplatnie rozdysponowano 8I5 egz., w tym do Biblioteki Uniwersl'teckiej przekazano 100 egz.

i 715 do pozostalych bibliotek, instytut6w, egz. obowi4zkowe.
W omawianym okresie przekazano do sprzedazy 800 egz., sprzedano 530 egz. o wartoSci 6012 zl.
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana w roku 2001112012 uczestniczylo w og6lnopolskich
targach ksiq2ki naukowej :

- XVI Poznafskie Dni Ksi4Tki Naukowej,12-14 pu2dziemlka2}ll r.
- Targi Ksi4zki Akademickiej i Naukowej AKADEMIA, 20-22 pafldziernlka2}ll r., Warszawa
- Targi Ksiqzki w Krakowre,T-9listopada 20lT r.
- Targi Ksi4zki w Bialymstoku,20-22 kwietnia 2012 r.
Planowany udzial w targach
- X\/I Poznariskie Dni Ksi42ki Naukowej , 12-14 pa2dziemika2}l2 r.,Poznan
- Targi Ksi4zki w Krakowie,T-9listopada 2012 r.
- Migdzynarodowa Wystawa Polskiej KsiqZki Naukowej w Monachium, wrzesieh2}l2 r.

Wydawnictwo Trans Humana bralo udzial w konferencjach organizowanych przez nasz4uczelniE:
KoSci6l Prawoslawny na Balkanach i w Polsce - wzqemne relacje oraz wsp6lna tradycja,
15.09.2011 r., Centrum Kultury Prawoslawnej, Bialystok
Motywy religijne we wsp6lczesnej fantastyce, 22-23 maja2072, SupraSl

Zr6lnicowanie przestrzeni Zycia - wsp6lczesne wyzwania pedagogiki spolecznej,22-23 maja 2012,
Goni4dz
X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 28 maja20l2, Bialystok, UwB.

8. Organizacja i zarzqdzanie Uniwersytetem
8.1 Dzial Informacji i Promocji
W roku akademickim 2001112012 Dzial Informacji i Promocji kontynuowal swoj4 dotychczasow4
dzialalnoS(, i wprowadzllkllkanowych form promocji Uniwersytetu w Bialymstoku.
Targi i wyjazdy rekrutacyjno-promocyjne
Pracownicy DIiP reprezentowali UwB w mrjaj4cym roku na wielu targach edukacyjnych (m.in.

organizowanych przez Perspektywy w Bialymstoku i Katowicach) oraz spotkaniach zmlodzielq
w szkolach ponadgimnazjalnych w: Lom?y, Siedlcach, Ostrolgce, Kolnie, Piszu, Suwalkach,
Augustowie, Lapach, Michalowie, Hajn6wce, Sok6lce, Bialowie2y, Zambrowie, Sokolowie
Podlaskim, Czy2ewie, Ciechanowcu, Brafsku, Motikach, Grajewie, Bielsku Podlaskim,

Siemiatyczach, Wysokiem Mazowieckiem, Suchowoli. W Bialymstoku odwiedzili m.in. II, IV, VII
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in Poland, skierowanej do os6b niewidz4cych i niedowidz4cych.
DIiP przygotowal prezentacjg UwB podczas imprezy na Politechnice Bialostockiej, promuj4cej (na

zlecenie MNi S W) ki erunki matematyc zne, przyr o dnicze i techniczne.
Kampania rekrutacyjna (czerwiec 2012) przebiegala ponownie pod haslem ,,Wyznacz sobie

kierunek". Billboardy reklamuj4ce UwB stangly w Kolnie, t-om2y, OstrolEce, Piszu, Wggorzewie,
Zambrowie, Suwalkach, Elku, Bielsku Podlaskim i Grajewie. Natomiast spoty reklamowe na
ekranach LED pojawily siE w: Elku, Hajn6wce, tr-omLy, Ostrolqce, Piszu, Suwalkach, Wyszkowie,
Zambr owie, Lukowie, S i edlcach, S okolowie P odl askim, S zczylnie i Olecku.
W Bialymstoku kampania reklamowa odbyla sig w salach kin Helios w Galerii Biala i Alfa. Przed
kaadym seansem w wersji cyfrowej pojawily sig spoty reklamowe Uniwersy'tetu, a przy kasach

wyloZone byly ulotki.
Wszystkie reklamy promocyjno-rekrutacyjne UwB (takze ulotki i informatory) sq sp6jne pod
wzglgdem grafrcznym, co utrwala identyfikacjg wizualn4uczelni wSr6d mieszkanc6w regionu.
Informacje i reklamy prasowe
DIiP informuje prasg, radio, tv i lokalne portale intemetowe o ciekawych przedsigwzigciach
podejmowanych przez Uniwersytet oraz sukcesach pracownik6w i student6w uczelni (m.in.
podpisanie porozumienia miEdzy UwB, PB i Mlekovit{. Zrezygnowal z reklan prasowych,
poniewaz wedle badari sondazowych mlodzieL nie sipga po papierowe wydania dziennik6w.
Wyj4tkiem byl ,,Kurier Wileriski" wydawany na Litwie. Specjalny dodatek z reklamami polskich
uczelni trafrl w maju do tamtejszych polskich szk6l.
Materialy informacyjno-promoryj ne
DIiP opracowal projekt i tre5i ulotki rekrutacyjnej (10 tys. sztuk), ulotki ,,Uniwersltet przyjazny
dla niepelnosprawnych" oraz przygotowal projekty i zlecll wykonanie (w ramach przetargow)
gadzet6w promocyjnych, rozdawanych na targach, podczas spotkari w szkolach lub specjalnym
goSciom Uniwersytetu (dlugopisy, teczki, notesy, zakladki, kubki, pendrive'y, torby papierowe
i pl6cienne). Wydat zaktuahzowany informator og6lnouczelniany, Informator Naukowy w jEzyku
angielskim, publikacjg Doktor Honoris Causa poSwigcon4prof. Brunonowi Holystowi.
Nasz Uniwersytet
W minionym roku ukazaly sig dwa numery ,,Naszego Uniwersytetu". Pismo trafra na wszystkie
v,rydzialy UwB, atakhe do innych uczelni, viladz miejskich i wojew6dzkich, lokalnych medi6w,
Ksiqznicy Podlaskiej i jej oddzial6w w regionie oraz bibliotek wszystkich szk6l Srednich
w Bialymstoku, wojew6dztwie i w Siedlcach.
Kampus Uniwersytecki
W paZdzierniku 2011 roku DIiP zorganrzowal uroczystoSi wmurowania kamienia wEgielnego pod
budowg Kampusu Uniwerslteckiego. Przygotowal zaproszenia, gadZety promuj4ce kampus,
scenariusz przebiegu uroczystoSci, informacje prasowe oraz caloSf, nadzorowal.
Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
W zwi4zku z tym, ze w mijaj4cym roku UwB byl koordynatorem Podlaskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki, Dzial Informacji i Promocji byl aktywnie zaangaiowany w jego organizacjg i promocjq.
Uruchomil i aktualizowal strong festiwalow4 www.festiwal.uwb.edu.pl. Przygotowal 4 tys.
informator6w oraz 2 tys. plakat6w. Trafily one do kazdej szkoly gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
w regionie, B w Bialymstoku r6wniez do szk6l podstawowych. Plakaty zawisly tak2e na slupach
ogloszeniowych w mieScie. Reklamy festiwalu emitowane byly w Radiu Bialystok, Telewizji
Bialystok oraz dw6ch ekranach LED. Bezplatne informacje na bieZ4co pojawialy siE w mediach,
kt6re objEly festiwal swoim patronatem, czyh w Gazecie Wyborczej, TVB, Radiu Bialystok
i portalu bialystokonline.
28 maja DIiP wsp6lorganizowal prezentacjq og6lnouczelnian4w budynku Wydzialu Filologicznego
i Wydzialu Historyczno-Socjologicznego oraz uroczyst4 inauguracjE festiwalu. ZorganrzowaN tez
DzienAkademicki na Rynku KoSciuszki w Bialymstoku (17 czerwca).
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Rankingi
DIP zbieral, opracowal I przeslal ostateczne informacje do rankingu uczelni ogloszonego przez

Perspektywy i Rzeczpospolite oraz do konkurs6w: "Dobra uczelnia - dobra praca" i ,,Najbardziej
innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"
organizowanych przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.
Inne dzialania
Poza wymienionymi wyzej przedsiEwzigciami DIiP:

. zarzqdza (aktualizuje, wprowadza zmrany oraz I modernizuj e w razie potrzeb) stron4
internetow4 UwB www.uwb. eu.pl oraz stron4 internetowq BIP,

o przygotowuje okazjonalne pisma i listy gratulacyjne,
o przeprowadza procedurE zam6wieri publicznych dla wszystkich jednostek UwB na

wykonanie i dostarczenie material6w informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz
procedurg zam6wieri publicznych na materialy promocyjne projekt6w, wsp6lfinansowanych
przez Unip Europejsk4

. wsp6lorganizuje i prowadzi obslugE fotograficznq wydarzeri uczelnianych (inauguracja
roku, promocje doktorskie, wigilia, dziefi seniora, Juwenalia, konferencje naukowe, wizyty
goSci),

o przygotowuje uniwersyteckie druki okazjonalne, czyli zaproszenia, kalendarze, pocztowki
Swi4teczne, plakaty, itp.,

o przygotowuje prezentacje multimedialne,
zajmuje sig takze typow4 pracq biurow4 (skanowanie dokument6w na potrzeby innych dzialow,
rozdysponowanie material6w promocyjnych na konferencje, aktualizacja ksiqzki telefonicznej,
przygotowanie sprzgtu multimedialnego napotrzeby Senatu i innych v,rydarzen uczelnianych).

8.2 Zarzqdzanie proj ektami
Realizacja projektr6w
W ramach wspierania rozwoju uczelni Dzia\ Zarzqdzania Projektami UwB w 2011 roku bral udzial
w realizacji zadah maj4cych na celu skuteczne wydatkowanie i rozliczenie Srodk6w finansowych
otrzymanych przez uniwersytet na projekty o charakterze inwestycyjnym, edukacyjnym. Zakres
prac obejmowal m.in.:
1. Przygotowanie we wsp6lpracy z dzialem inwestycji harmonogram6w przygotowania i realizacji
projekt6w: ,,Budowa Instytutu Biologii otaz Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz
z Uniwersyteckim Centrum Obliczenio*yT" w ramach PO RPW oraz ,,Budowa Wydzialu Fizyki
oraz Instytutu Chemii w ramach POIS" uwzglgdniaj4cych szacunkowq calkowit4 wartoS6
inwestycji.
2. Przygotowywanie comiesigcznej sprawozdavtczolci dla Instytucji PoSredniczqcych do 5 kazdego

miesi4ca w ramach podpisanych um6w dla projekt6w: Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu
Chemii, Budowa Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym.
3. Przygotowywanie comiesiEcznej sprawozdawczoSci dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do

7 kaadego miesi4ca w ramach podpisanych um6w dla projekt6w: Budowa Wydzialu Frzyki oraz

Instytutu Chemii, Budowa Instltutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym.
4. Przygotowywanie wniosk6w platniczych do w/w projekt6w. W roku akademickim 201112012

Uniwersytet w Bialymstoku otrzymaN od Instytucji PoSredniczqcej OSrodka Przetwarzania
Informacji refundacje poniesionych koszt6w w wysokoici 212876,69 zl; czekamy na zwrot
refundacji w wysokoSci 4 124 011,79 zl oraz otrzymal dwie zaliczki w wysokoSci 6 717 523,89 zl.

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiEbiorczoSci przekazala na konto Uniwersytetu w Bialymstoku
refundacjE poniesionych koszt6w w wysoko5ci 556 596,94 zl oraz trzy zaliczki w wysokoSci

17 285 363,04 zl.
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5. Przygotowanie r zlohenie wniosku o dofinansowanie Zintegrowane zarzqdzanie uczelniq
wramach konkursu IlPOKLl4.l.ll20l1 w ramachDziatania4.l,Poddzialania 4.1.1 Priorytet IV
PO KL Wzmocnienie potencjalu dydaktycznego uczelni. Wartoii wniosku 4 445 955 zl.
6. Przygotowanie i zloLenie wniosku o dofinansowanie PrzyszNofic studenta w rgkach absolwenta
wramach konkursu llPoKLl{.l/innowacjel2}Il w ramach DziaNmia 4.1 POKL Wzmocnienie
i rozw6j potencjalu dydaktycznego uczelni oraz zwigkszenie liczby absolwent6w kierunk6w
o kluczowymznaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. WartoS6 wniosku 999 780 zl.
Inne dzialania Dzialu Zarz1dzania Projektami

Udzielanie informacji zar6wno pisemnej jak i telefonicznej na temat moZliwoSci
pozyskiwania Srodk6w unijnych na projekty.
Przygotowanie informacji Rektorowi na temat projekt6w skladanych przez Uniwersytet
w Bialymstoku.

o Uczestnictwo zespol6w projektowych w szkoleniach organizowanych przez Instytucje
PoSrednicz4ce.

o Aktualizacja strony internetowej dotyczqcej funduszy strukturalnych r realizacji projekt6w
indywidualnych w ramach POPW oraz POIS.

o Uczestnictwo w przeprowadzanych badaniach ewaluacyjnych projekt6w w ramach POIS
oraz PORPW na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

o Przygotowanie pelnomocnictw prorektorowi i dziekanom do podpisywania wniosk6w
ap 1 i kac yj nych i p otwi e r dzania za zgo dno Sc z ory ginalem.

o Przygotowanie pism skierowanych do dziekan6w przypominai4cych o konieczno5ci
skladania formularza zgloszeniowego, a nastgpnie kopii wniosku o dofinansowanie projektu
do Dzialu Zarz4dzania Projektami celem zarejestrowania wniosku w Rejestrze Wniosk6w
Europejskich.

o Przygotowanie sprawozdania Rb-Wsb o wydatkach strukturalnych w podziale
wojew6dzkim poniesionych przez jednostki sektora finans6w publicznych w zakresie
kompetencjri zadan realizowanych w Dziale Zarzqdzania Projektami.

8.3 Systemy i sieci inform atyczne
Podstawowa dzialalnofil Dzialu System6w Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych obejmuje
nastqpuj4ce obszary:

o brezqca obsluga system6w komputerov\rych zwrqzanych z obslug4 student6w, w tym USOS
oraz IRK,

. obsluga system6w komputero!\ych i sieci komputerowej administracji centralnej, w tym
system kadrowo-placowy i finansowo-ksipgowy,

. obsluga sieci internetowej oraz system6w i serwer6w internetowych Uniwersytetu, w tym
sieci szkieletowej Uniwersytetu,

. obsluga sieci telefonicznej i centrali telefonicznej Uniwersytetu,

. bilansowanie zakup6w sprzEtu komputerowego, oprogramowania oraz system6w
teleinformat y czny ch na Uniwersytecie,

. bezpieczeflstwo system6w teleinformatycznychna Uniwersytecie.
W ramach prac dzialu wykonywane se brelqce prace zwiqzane z obslug4 najwazniejszych
system6w informatycznych na Uniwersytecie. Prace te obejmuj4 reakcjE na blEdy, pomoc
uzytkownikom, aktualizacj E oprogramowania, naprawQ awarii itp.
W paLdziemiku 2011 r. zostalo zorganizowane oraz uruchomione skladanie sprawozdari do systemu
POLON drog4 elektroniczna,. Zgodnie z aktualnie obowi4zujqcymi przepisami t4 drog4 sklada sip
m.in. roczne sprawozdania dotycz4ce rekrutacji, oplat studenckich, wsp6lpracy z zagranicq itp.
zgodnie z nowq ustaw4 Prawo o szkolnictwre v,ry2szym. Obejmuje ono takZe przesylanie informacji
o pracownikach naukowo-dydaktycznych i minimum kadrowym. W tym celu przystosowano
(rozbudowano oprogramowanie) system kadrowo-placowy do przesylania informacji
o pracownikach naukowo-dydaktycznych UwB do systemu POLON. Dodatkowo zmodemizowano

60



Uniwersytet w Bialymstoku Sprawozdanie z dzialalnoici w roku akademickin 201 1/2012

komputery pracownik6w dzialu kadrowo-placowego i przystosowano je do wsp6lpracy z systemem
POLON. Do systemu POLON przeniesione zostalo z systemu Uczelnia skladanie sprawozdafi
dotyczqcych stopni naukowych na Uniwersytecie.
W grudniu 2011 r. odnotowaliSmy powalnq awarip serwera bazy danych obslugujecego system
finansowo-ksiggowy oraz kadrowo-placowy Uniwersl'tetu. Awaria wymagala wymiany element6w
sprzqtowych, w tym plyty gl6wnej. Udalo sig doraZnie naprawii i uruchomii na nowo systemy
informatyczne w Kwesturze. Dodatkowo uruchomiono dodatkonvy serwer celem zwiEkszenia
bezpieczenstwa danych. Poniewaz serwer do obslugi Kwestury wrM z systemem archiwizacji jest
ju| przestarzaly, to w ramach planowanych wydatk6w na rok akademicki 201112012 przewidziano
Srodki na ich modernizacjE. W maju 2012 uruchomiono procedurg zam6wienia publicznego na

,,Modernizacjp infrastruktury napotrzeby systemu finansowo-ksiggowego oraz kadrowo-placowego
Uniwersytetu w Bialymstoku".
W 2012 r. odnotowaliSmy tak2e awarig systemu uniwersyteckiej poczty elektronicznej, udalo siE jq
szybko naprawii i wznowii dzialanie systemu oraz odzyskai utracone w czasie awarii listy,
praktycznie awaria trwalatylko kilka godzin.
Zakupiono i uruchomiono system do skladania podpisu cyfrowego dla JM Rektora UwB, kt6re
um o21 i wia podpi sywani e dokument6w elektron iczny ch przez JM Rektora.
W przypadku system6w studenckich zostaly uruchomione nowe moduty i aplikacje zwiqzane
z obslug4 student6w. Dzigki temu w nowym roku akademickim wszyscy studenci studi6w
dziennych i niestacjonarnych oraz studi6w doktoranckich s4 objEci systemem USOS. W nowym
roku akademickim uruchomione zostalo przesylanie informacji do systemu POLON o studentach
oraz pomocy materialnej dla student6w.
Zmodemizowany zostal system IRK poprzez zakupienie i instalacjE nowych serwer6w.
Zmodemizowano takle system USOSWEB, u?yvvany do komunikacji ze studentami
i pracownikami dydaktycznymi na Uniwersytecie.
Dzial System6w Komputerolvych i Sieci Teleinformatycznych uczestniczyl w opracowaniu oraz
przygotowaniu nowej wersji Polityki bezpieczeristwa ochrony danych osobowych na
Uniwersytecie.
Dzial System6w Komputerolvych i Sieci Teleinformatycznych uczestniczy\ w okresie
sprawozdawczym w przygotowaniu procedur zam6wien publicznych m.in. na sprzpt komputerowy,
oprogramowanie, w tym aktualizacjg systemu antywirusowego na uczelni na lata 2072-2013 oraz
nowej umowy serwisowej systemu kadrowo-placowego i finansowo-ksiqgowego Uniwersytetu.
Dzial System6w Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych uczestniczy takle w pracach
zwiqzanych z systemami teleinformatycznymi przy realizacji inwestycji na Uniwersytecie, w tym
zw iqzany ch z budo w4 Kampus u Uniwers yte c ki e g o.
Przy wsp6lpracy z Politechnikq Bialostock4 oraz MSK BIAMAN rozpoczpto modernizacjg sieci
szkieletowej Uniwersytetu w ramach projektu NewMAN, kt6ry pozwoli na znaczne poprawienie
przepustowoSci lqczy w sieci szkieletowej Uniwersytetu oraz w polqczenia z Internetem
z aktualnych I Gb/s do10 Gb/s.

8.4 Zam6wienia publiczne
W roku akademickim 201ll20l2 Dzial Zam6wieh Publicznych przeprowadztl 37 postgpowari
o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawy, uslugi i roboty budowlane o wartoSci powyZej
14 000 EUR, w tym:
o 28 przetarg6w nieograniczonych (w tym 22 dostawy, 5 uslug oraz I robota budowlana),
o 4 zapytania o ceng (rodzaj kazdego zam6wienia - dostawa),
. 5 zam6wieri z wolnej rEki (w tym I dostawa i 4 uslugi);
Dodatkowo zadaniemDzialuZamowiefi Publicznych jest rejestrowanie postgpowahprowadzonych
przez Wschodni Osrodek Transferu Technologii, a takhe publikowanie ogloszeri o zam6wieniu,
ogloszefr o udzieleniu zam6wienia, sprostowari do Biuletynu Zam6wien Publicznych,
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zanieszczanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie Zamawiajqcego oraz na

tablicy ogloszeri (zarejestrowano 11 postQpowaf, kt6re nie zostaly wliczone do sprawozdania).

W wyniku rozstrzygniEtych postQpowaf zostaly podpisane 154 umowy, na og6lnq kwotE

6 952 524,47 zl brutto. Dzial ZamSwieh Publicznych udziela r6wnie? niezbgdnych informacji
i wyjaSnieri przy procedurze udzielaniazamowieri ponizej 14 000 EUR.
Sporz4dzony zostal plan zamowieri na dostawy i uslugi w oparciu o zgloszone plany potrzeb
jednostek. Plan stanowil podstawg do ustalenia harmonogramu postgpowari zam6wien w roku 2012.

Obecnie wszczgtych jest l0 postqpowari. Wszystkie zadania realizowane se przez

5 pracownik6w Dzialu Zam6wien Publicznych.

9. Finanse
9.L Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Biatymstoku za rok20l1. r.

kiem rzecinkuDzia' I. Rachunek zyskow i strat - w tysiacach zlotvch z n zn

VWSZCZEGOLNIENIE
Plan po zniarnch

na 201I rok

Wy4<onanie za

201I rok

z 3

A. Przychody z dzialalno5ci operacyjnej (02+21) 0l 136 495,5 126 697.2

Prrychody z pods tawon't j dzialalno5 ci ope racyjnej (03 + I 0+ I 9+20) 02 133 045,5 122 479.6

Prrychody og6bm z dziabtnSci dydaktyczrej (04+05+06+08) 03 126 530.1 1 15 985,8

zlego

lotacje z bud2etu panstwa 04 68 825,5 68 825,5

irodki z budzet6w jedrnstek sannrz4du tery'toriahego lub ich zwi4zk6w 05 4,7

)pb;y m Swiadcrcne ushrgiedukacyjne 06 33 203,1 24 513.9

w tlm na shrdiach nbstacjonamych 07 27 011,O 23288,2

rorcstab 08 24 501,5 22 641,7

w tyn Srodki zagraniczre oraz wsp6lftnnsowanie krajowe 09 22033,3 14 287.6

Prrychody ogobm z dziahhoici badaw cze,j ( I I + I 2+ I 3 + I 5 + | 6+ 17 ) 10 6265,4 6 171,2

z tego

lotacie na finarsowanie dzbhkn5ci statutowei ll 2 391.2 2589,4

Srodki na realizacjp projekt6w finarsowanych przez Narodowe Centrurn Badah

i Roavoiu oraz N arodowe Centrwn Nauki
t2 3 263,9 2542,6

irodki na frrarsowanb wsp6lracy naukowej z zagranicq l3 314,3 599,9

w tym zagranicae Srodki fuansowe niepodbpjqce zwrotowi t4 189,9 394,1

;prndu2 pozastzlych prac i wlug badawczych i rozwojowych t5 170,0 392,6

irodki na realizacjp prograrmw lub prredsQwzip6 okre5lonych przez minista

wh5ciwego do spraw nauki
l6 39,0 46,7

rorcstab t7 87,0 0,0

w tyrn Srodki zagranicae oraz wsp6ftnrsowanie kajowe l8 0,0 0,0

Prrychody og6bm z dziabknSci gospodarczej wyodrpbnionej l9 0,0 0,0

Kosd wytworzenia Swiadcreri na whsne pofzeby jednostki 20 250,0 322.6

Pozostale przychody (22+23) 21 3 450,0 4 217,6

PrrycIndy zr sprzndui towar6w irnteriabw 22 150,0 15,5

Pozostab prrychody operacljne LJ 3 300,0 4202j
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cd. dzialu I. Rachunek zysk6w i strat - w tysi4cach zlotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE
ran po znlanacn

na )Ol I rnL
wyKonanrc za

) A'l I rnlz

2

B. Koszty dzialalnoSci operacyjnej (25+42\ 24 136 945,5 129139,4

Kos dy pods tawowej dziala lno5 c i ope nacyjne j (3 7) 25 136 545.5 128 477,9

Amonyzac.la 26 3 300,c 4 363,2

Z$ry cre, rnater'abw i ernrgii 27 10 428,7 8 528,5

Ushgiobce 28 10 643,7 9 691,

Podatki iophty 29 80,0 44,7

Wpagodzenia 30 86 009,7 81756,2

w tym wynkaj4ce re stosurku pracy 3l 73 666,1 71 241,

Ubezpieczenia spobczre i inne Swiadczenia na rzecz pracownft6w )L 18248,0 17 029,e

Pozostab ko slv rodzaiowe J-t 7 835,4 7 057,8

w twn aDaratura naukowo-badawcza 34 910,0 212,4

O g6bm koszty rodza jowe (26+27 +28+29+3 0+3 2+3 3 ) 35 136 545,5 128 471,

Zmiana stanu produkt6w ( +, - ) 36 6.2

Cg6bm koszfy rodzajowe (35+36) 37 136 545,5 128 477,e

z tego

lziahhnSci dydaktyczrcj 38 130 280,1 122306,i

w tyn odpis na whsny firndusz stlpendiakry 39

dziabhnSci badawczej 40 6265,4 6171,2

dziahhnSci gospodarczej wyodrgbniorej 41 0,0

Pozos tale kosily (43+44) 42 400,0 661,5

WartoSi sprzedanych towar6w i nnteriabw 43 50,0

Pozostab kosZy operacf ne 44 350,0 661,5

C. Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (01-24) 45 450,0 -2442,2

D. Prrychody finansowe 46 550,0 728,t

E. Koszty finansowe 47 100,0 92,!

F. Zysk (strata) z dzialalnoSci 145+46-47lr 48 0,0 -1 806,1

G. Wynik zdarzefi nadzwyczajnych (50-5 I ) 49 0,0 0,(

Zyskinad:mvyczz.irw 50

Stratv nadzwvczaine 5l

IL Zysk (strata) brutto (48+49) 52 0,0 -1 806,1

I. Podatek dochodowy 53

J. Pozostale obowi4zkowe zmniejszenie rysku (zwiqkszenie straty) <A

IC Zysk (strata) netto (52-53-54) 55 0,0 -1 806,1
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Dzial II. Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w - w tysiqcach zlotych
z iednym znak rem

WYSZCruGOLNIENIE
Plan po mtmrn,ch

na 201 1 rok
Wykonanie za

201I rok
2 3

ltan funduszu na poczqtek roku 0l 2196,5 2196,5

w tyrn z dotacjibudretu panstwa 02 1719,7 1719,7

zwigkszenia og6lem (04+06+07+0 8) 03 15 456,1 15 301,8

z tego

Jotacj a z bvdistu p anstwa 04 12947,0 12 947 ,0

w tymprzemaczona na pomoc rnateriakr4 dla doktorant6w 05 532,1 532,1

ry|arty m korrystanie z dom6w studenckich 06 1 701,5 1779,7

rylaty a korzystanie ze stol6wek studenckich 07 17,5 30,6

inne prrychody 08 790,1 544,5

anniejszenia og6lem 09 17 652,6 15 832,1

w rym

lla student6w (l I +l 2+l 3+l 4+1 5+ I 6+1 7+l 8+l 9) l0 14 853,9 13 219,1

ztego

;typendia socjakre ll 6 768,3 6 007,1

stypendia specjakre dla os6b niepekrosprawnych t2 303,0 302,4

stypendium za wynki w nauce lub sporcie IJ 3 580,0 3 547,2

stypendium rektora dla najlepszych student6w t4 2202,8 1 666,6

sqpendium ministra za osi4gnigcia w nauce l5 675,8 500,3

stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia sportowe t6 3,9 0,0

stypendium na wyrywienie t7 823,0 821,7

stypend ium miesd<aniowe 18 230,0 229,3

zapomogi 19 267,1 144,5

lla doktorant6w (21+22+23+24+25+26+27 +28) 20 463,5 418,0

ztego

stypendia socjalne 2l 20,9 15,5

zaponngi 22 11,8 8,2

stypendium za w)'nki w nauce z5 155,0 154,6

stypendium dla najleps4'ch doktorant6w 24 247,6 214,5

stypendium na wyrywienie 25 5,0 4,2

stypendium mieszkaniowe 26 1,0 0,0

stlpendium specjahre dla o s6b niepeho sprawnych zt 22,2 21,0

stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia 28 0,0 0,0

(osdv utrzvmania dom6w istobwek studenckich 29 2 309,3 2 191,4

w qryn

wynagrodzenia 30 707,5 681,3

sktadki na ubezpieczenia spoleczre i fimdtxz pracy JI 151 4 110,2

renronty i nndernizacja )L 215,0 192,9

rosfi realtncjizadaf' n^ri\zanychzprzyzawaniemiwpbcaniem
;typendi6w i zaponng dla student6w idoktorant6w

JJ 25,9 3,6

Jtan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) 34 0,0 I 666,2

v tym z dotacji budzetu parstrva 35 1 307,6
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9.2 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
w Biatymstoku za okres I-M012 r. wg stanu ksipgowego na
dziefi 31.05.2012 r.
Dzial I. Rachunek rysk6w i strat - w tysi4cach zlotych z jednym znakiem po przecinku

V./YSZCZEGOLNIENIE Plan na 20l2rok
Wykonanie
llY 2012r

I 2 3

A. Przychody z dzialalno5ci operacyjnei Q2+21) 0l 133 731 ,0 45 504,0

Pzychody z pods tawourc j dziala lnoS ci ope ra cyjne j (0 3 + I 0+ I 9+2 0) 02 125 698,9 42996,5

Pr4,chody og6lem z dtubhto(cidydaktyczrei (04+05+06+08) 03 120163,0 41 138,4

ztego

dotacj e z budietu panstwa 04 68 825,5 24778,4

Srocf kr z budi€tow Jedno stek samorz4du terrtor1€.trrego lub rch

zwiazk6w
05 0,0 0,0

cpbty n Swiadczone ulugi edukacyjne 06 27 289,8 11 684,9

w tym na studiach niestacjonamych 07 23 963,9 11 100,7

pozostale 08 24 047,7 4 675,1

w tlm Srodki zagraniczre oraz wsp6ffinrsowanie krajowe 09 17 108,8 3 022,9

Przychody og6lem z dziabhroSci b adawczel ( 1 I + 1 2+ l 3 + l 5 + l 6+ l 7) l0 5 535,9 1 858,1

ztego

Jotacje na finansowanie dziabhoSci stahrtowej ll 2 500,0 821,t

irodki na realizacjg projekt6w ftiansowanych prrezNCBiR orazNCN t2 2 500,0 874,2

Srodki na firansowanie wsp6fracy naukowej zzagranr,q IJ 349,S 137,4

w t).rn ragranic,ane Srodki ftransowe niepodlegaj4ce zwrotowi t4 349,9 137,4

sprzeda?poznstalych prac i ushrg badawcrych i rozwojowych l5 140,C 9,4

srooKr na r eauzacJQ programow uo przeqsrQwzQc oKresonycn pr zoz

Ministra
t6 46,C 15,3

pozostale t7 0,c 0,c

w tyrn Srodki zaganiczre oraz wsp6ffinansowanie krajowe t8 0,c 0,0

Prrychody og6lem z dfubkrolni gospodarczej wyodrgbnionej t9 0,c 0,0

KosZ wytworzenia Swiadczefi na whsne potrzeby jednostki 20 0,0 0,0

Pomstale prrychody (22+23) 2l 8 032,1 2 507,5

Prrychody zr sprzedairy towar6w i material6w zz 150,0 c,z

Porcstab pr4,chody operacyjne ZJ 7 882,1 2502,3
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cd. dzialu I. Rachunek Zyskr6w i strat - w tysi4cach zlotych z jednym znakiem po
nku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2012 rok
Wykonanie za
lM 2012r

I 2 3

B. Kosztv dzialalno5ci oneracvinei (25+42\ 24 134 181.0 44 002,0

Kos dy pods tawourc j dzialalnoS ci ope ra cyjne j (3 7) 25 133 731,0 43 954,4

Amofizacja 26 6 900,0 2097,6

Zuzycb material6w i energii 27 I496,0 2845,6

Uslugi obce 28 8 208,8 2318,8

Podatki i opbty 29 220,7 16,3

Wynagrodzenia 30 84 408,e 28753,C

w tym wynftaj4ce ze stosurku pracy 3l 73 941,e 25 861,6

Ube4ieczenia spoleczne i inne Swiadczenm rn rzecz pracownk6w JZ 17 832,9 5 725,8

Pozostab kosdy rodzajowe JJ 7 664,C 2197,3

w tlm rparatura naukowo- badawcza 34 1222,C 346,4

Og6bm kosdy rodajowe (26+27 +28+29+30+32+33) 35 133 731,C 43 954,4

Zmbna stanu produkt6w ( +, - ; 36 0,c 0,0

O g6hm kosdy whsne podstawowej dziahkroSci operacyjnej (3 5 +3 6) 37 133 731,0 43 954.4

ztego

JziabknSci dydaktyczrej 38 128195,1 42096,3

w tym kwota odpisu na whsny f.ndusz stypendbhry 39 0,0 0,0

lziabhro5ci badawczei 40 5 535,9 1 858,1

lzbhkro6ci gospodarczej wyodrgbnionej 41 0,0 0,0

Pomstale kosdy (43+44) 42 450,0 47,6

WartoSc sprzedanych towar6w i rnateriabw 43 400,0 1,9

Pozostab kosdy operacyjne 44 50,0 45,7

C. Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (01-2a) 45 450,0 1502,0

D. Pmychody finansowe 46 550,0 48,4

E. Koszty finansowe 47 100,0 33,5

F. Zysk (strata) z dzialalnoSci (45+46-47\ 48 0,0 1 516,9
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Rachunek zysk6w i strat - w tysi4cach zlotych z jednym znakiem po
rzecinku

Dzial II. Fundusz pomocy materialnej dla studentriw i doktorantriw - w tysi4cach
ch z iednym znakiem inku

G. Wynik zdarzefi nadzrny czajnych (50-5 1 )

Zyskinadm+yczajne

Straty nadanyczajne

H. Zysk (strata) brutto (48+49) 1 516,9

I. Podatek dochodowy

J. Po zo stale o bowiq,zkowe znniejszenie zysku (zr,viEks zenie

stratv)

K. Zysk (strata) netto (52-53-54) 1516,9

WYSZCMGOLNIENIE Plan na 2012 rok Wykonanie l-lv 2012

1 z

rtan funduszrr na pocz4tek roku 0l 1 000,0 1 666,2

w t)m z dotacji budzetu panstwa 02 1 000,0 1 307,6

zwQkszenia og6lem (04+06+07+08) 03 14 ?70 F 6 207,4

ztego

lotacia z bud2etu panstwa 04 12 947,C 5 248,2

;::1il1"; lpo-o. ,nut 
'iuh,a 

dla doktorant6w 05 621,4 251,9

opb,ry za korzystanie z dom6w sh-rdenckich 06 1 701,4 703,8

opbty a kor4,stanie ze stol6wek studenckich 0'7 1-7 E 12,4

inne prrychody 08 713,8 243,0
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cd. dzialu II. Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w - w fysi4cach
kiem inkuhzied nzna

zllmrctsz€na ogorem 09 16 379,8 6980.1

wtyn

dla student6w (I I+I2+13+I4+I 5+I6+I7+I 8+I 9) l0 13 716.3 5 967.2

ztego

stypendia socjahe ll 7 291,4 3 088.3

s[pendia specjahrc dla os6b niepeknsprawnych t2 310,C 173,1

stlpendiurn u wynfti w nauce hrb sporcb l3

stypendfurn rektora dh najlepsrych student6w t4 5 201,e 2 435,9

stlpendirrn ministra za osi4gripcia w rmuce 15 700,8 224,9

stypendiurn ministra za wybitne osi4gnQcia

sDortowe
t6 13,0 0,c

;typendiwnna ryzywienb t7

itvoendium mieszkaniowe l8

zapormgl l9 200,0 45,C

dla doktorant6w (21+22+23 +24+25 +26+27 +28) 20 703,6 287,1

zlego

;typendia socjakre 2l 23,O 9,8

zapormgi 22 20,0 3,C

;typendiwn za wynki w nauce 23

stypendiurn db najlepszych doktorant6w 24 635,6 260,8

;tlpend iurn na w)4,wienie 25

;tpendiwn mie szlcaniowe 26

;[pendiwn specjahre dla os6b niepehosprawnych 27 25,0 13,5

;typendiwn ministra za wybitne osi4gnipcia 28 0,0 nr

kosztv utrzr'rnania don6w i stol6wek studenckich 29 1 934,0 725.8

w tym

wynagodrenia 30 707,0 253,€

;khdki na ube4ieczenia spobczre i firndusz pracy 3l 156,5 46,€

rermnw l rmqerlxzircla J2 215,O 0,c

koszty realizacii zadai nvbzanych z pra,zrcwanbm i JJ 25,9 0,c

Stan funduszr na koniec okresu prawozdawcze go (0 I +93 -99; J+ 0,0 893,5
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10. Inwesfycje i remonfy
W roku akademickim 201112012 realizowano 34 zadania inwestycyjne. Priorytetem byla
kontynuacja budowy Kampusu Uniwersytetu w Bialymstoku przy ul Ciolkowskiego
wsp6lfinansowana z funduszy unijnych w ramach projektu: ,,Budowa Instl'tutu Biologii oraz
Wydzialu Matematyki i Informatyki vmaz z Uniwerslteckim Centrum Obliczeniowym"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j Polski Wschodniej 2007-2013
Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Dzialanie: I.1 Infrastruktura Uczelni oraz projektu:
,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz .Instytutu Chemii" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa
W y 2szego, Dzialanie : I 3. 1 Infrastruktura Szkolnictw a W y 2szego.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zostal wybrany wykonawca rob6t firma
Mostostal Warszawa S.A. z siedzib4 w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej I lA, z kt6r4
wdniu 25.01.2011 r. Uniwersytet w Bialymstoku, dzialqqc poprzez Pelnomocnika
Inwestora Zastgpczego, zawarl umowg. Przewidywany termin zakohczenia rob6t budowlano-
montazowych - 31.05.2013 r. JeSli realizacja inwestycji nie napotka trudnoSci, obiekty bgd4
przekazane do uZytkowania w pu2dzierniku na rok akademicki20l3l20l4.

Wa2n4 inwestycj4 realizowan4 w ubieglym roku akademickim byla kontynuacja budowy auli
Wydzialu Pedagogiki i Psychologiiprzy ul. Swierkowej.

W wyniku zakohczonego w dniu 03.11.2009 r. przetargu nieograniczonego wyloniono
wykonawcE Przedsigbiorstwo Budowlane Polbud S. A. w Bielsku Podlaskim, z ktSrym
wdniu 20.11.2009 r. Uniwersytet w Bialymstoku zawarl umowQ. Aktualnie prowadzone sq
przez wykonawcg roboty wykoriczeniowe w obiekcie oraz zwiqzane z zagospodarowaniem
terenu. Planowany termin zakonczenia inwestycji zgodnie z umow4 to 31.10.2012 r.
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L0.2 Robotv budowlano-montaZowe w roku akademickim
20rU20L2
Wydzial Pedagogiki i Psychologii przy ul. Swierkowej 20

o Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku w zakresie wyburzenia zadaszenia od

strony poludniowo-zachodniej budynku.
. Budowa auli dydaktyczno-widowiskowej na 300 miejsc dla potrzeb Wydzialu

Pedagogiki i Psychologiiprzy ul. Swierkowej 20.

. Wykonanie instalacji ppoz. hydrant6w wewngtrznych w budynku Wydzialu
Pedagogiki i Psychologii-lqcznie zuzyskaniem pozwolenia na budowg.

Wydzial Prawa prry ul. A. Mickiewiczal
. Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na dachu budynku.
. Wykonanie wentylacji palarni.
o Wykonanie ogrodzenia budynku hangaru w WEgorzewie.

Wydzial Ekonomii iZarz4dzania prry ul. Warszawskiej 63
o Wykonanie polqczef Swiatlowodowych, rozbudowa instalacji komputerowej wraz

z instalacj 4 zasilaj 4cq komputery.

Instytut Biologii prry ul. Swierkowej 208
o Monta|klimatyzatora.

Budynek administracyjno-dydaktyczny prry ul. M. Sklodowskiej-Curie 14

o Monta?klimatyzator6w w pomieszczeniu serwerowni na I p.
o Wykonanie polqczefiSwiatlowodowych, rozbudowa instalacji komputerowej.

Biblioteka Uniwersytecka prry ul. M. Sklodowskiej-Curie 14A
o Wykonanie instalacji CCTV (monitoring) na IV p.
o Montazklimatyzatora w pomieszczeniu nr 1.11.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Swierkowa 20A
o Wykonanie odwodnienia parkingu od strony auli Wydzialu Pedagogiki i Psychologii.

Dokumentacj a proj ektowa

Wydzial Pedagogiki i Psychologii prry ul. Swierkowej 20
o Wykonanie dokumentacji wyposaZenia auli.
o Wykonanie koncepcji przystosowania l4cznika dla potrzeb niepelnosprawnych

i ewakuacji (dotyczy dw6ch budynk6w aktualnie uZytkowanych).

Wydziaty Historyczno-Socjologiczny i Filologiczny przy Placu Uniwersyteckim 1

o Budowa przylqcza wodoci4gowego. Budowa instalacji wodoci4gowej doziemnej,
rozbudowa instalacj i wewnptrznej na cele ppoz. Opracowanie wielobranzowe.

Wydzial Prawa prry ul. A. Mickiewiczal
. Wentylacjiz klimatyzaciqkorytarzy parteru, I-go i II-go pigtra -lqcznie z uzyskaniem

pozwolenia na budowg.

Wkr6tce bqdqrozpoczgte roboty budowlano-montazowe w ramach inwestycji takich jak:

Wydziaty Historyczno-Socjologiczny i Filologiczny przy Placu Uniwersyteckim I
o Wykonanie kanalizacjideszczowej.
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o Budowa przylqcza wodoci4gowego. Budowa instalacji wodoci4gowej doziemnej,
rozbudowa instalacji wewnQtrznej na cele ppoZ. Opracowanie wielobranzowe.

O5rodek Wypoczynkowy ,,NAREW" w Ploskach
o Wykonanie ogrodzenia przy domku nr 30.
o Przebudowa szamba przy saunie.

Dom Studenta Nr 1 przy ul. S. Zeromskiego I
. Rozbudowamonitoringuzewnqtrznego

Wykonanie instalacji alarmowej w budynkach: Wydzialu Prawa, Wydzialu Ekonomii
i Zarz4dzania, Wydzialu Filologicznego, Wydzialu Historyczno-Socjologicznego
W chwili obecnej wykonywane sqprace projektowe na:

Budowa przylqcza kanalizacji deszczowej na potrzeby nieruchomoSci Uniwersytetu
w Biatymstoku prry ul. Ciolkowskiego.

ll. Zakladowy Fundusz Swi adczefi Socjalnych
Wydatkowanie Srodk6w z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych odbywa siq
w oparciu o corocznie ustalany plan rzeczowo-frnansowy, stanowi4cy zalqcznlk do
obowi4zuj4cego Regulaminu ZFSS. Planowane Srodki na realizacjg dzialalnoSci socjalnej
z ZFSS zostaly zrealizowane w 2010 r. w 94,8Yo, a w 2011 r. w 96,60A. Rodzaje wydatk6w
socjalnych zostaly om6wione ponizej.

W zwiqzku zprzejSciem naemeryturE Swiadczeniaotrzymalo w 2010 r. - 11,aw2011 r. - 19

os6b. Przyznano pomoc rzeczowqw postaci bon6w towarowych w 2010 r. - 342, a w 2011 r.

- 355 uprawnionym emerytom/rencistom Uniwersytetu w Bialymstoku oraz w 2010 r.- 4,

abela 30. Wvdatki na do do nku

Wydatki za okres

Doplafy do wczag$w pracownikdw,

emeryt6w, rencist6w / wspohnal2onek

Doplaty do wypoczynku dzieci

imlodzieZy
lwlqcznie z farmq zor ganizow an{

Liczba os6b Kwota w zl Liczba os6b Kwota w zl

I 2 a
J A 5

2010 2734 2 617 616 924 lt7 lt0

20tl 2763 2 601 740 908 798 560

Tabela 3 1 . Pomoc rzeczowo-ftnansowa

Wydatki za okres Liczba os6b

Wedfug grup uprawnionych

nracownicv I

I

emerycl sieroty

Kwota w zl

2 ) 4 5 6

2010 z)3 t29 l0t 3 300 000

2011 284 173 104 7 397 650

na
IJ
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aw 2011 r. - 9 sierotom. Jedno dziecko po zmarlym pracowniku uczelni otrzymuje

dofinansowanie do ksi4zeczki oszczQdnosciowo-mieszkaniowej w wysokoSci 1 000 zl na

dany rok kalendarzowy.
Swiadczenia rzeczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci
W ramach dofinansowania z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych na tzecz dzieci
pracownik6w zorganizowano w 2010 r. i 2011 r. noworocznqimprezg choinkowq. Wrqczono
paczki choinkowe w iloSci: 2010 r. - 403,2011 r. - 435. Z okazji Dnia Dziecka przyznano
Swiadczeniarzeczowe (bilety wstEpu): 2010 r. - 418, 20lI r. - 432 dzieciom.

Tabela 32. Dofinansowanie do dzialalnoSci kulturalno-oSwiatowej, sportowo-rekreacyjnej
lIu v z,t tE

Wydatki za okres Liczba os6b Kwota w zl

2 3

2010 t279 264 268

20tl t314 332 709

Planowane Srodki na
w2010 r. w 82,5o/o,

zakupionych ksi42ek,
sportowej, poby6w
w Bialymstoku.

realizacjq dofinansowania do wlw dzialalnoSci zostaly zrealizowane
a w 2011 r. w 85,3yo. Pracownicy korzystajq z dofinansowania do:

biletow wstgpu na imprezy kulturalne, karnet6w w ramach dzialalnoSci
rekreacyjnych w obiektach wypoczynkowych Uniwersytetu

abela i mieszkaniowe z odsetkami

Wvdatki zaokres
I .:

ticzba osdb
lVedfug priemaczenta

Kwotaw zlremontowe budowlane

2 J 4 5

2010 r69 156 l3 840 409

2011 207 190 t7 1 167 408

Baza wypoczynkowa
Uniwersytet w Bialymstoku jest wlaScicielem OSrodka Wypoczynkowego ,,Narew"
w Ploskach /55 miejsc noclegowycU r trzech domk6w kempingowych zlokalizowanych na
Kempingu ,,Rusalka" kolo Wggorzewa /12 miejsc noclegowych/, kt6re funkcjonuj4 sezonowo
od maja do wrzeSnia. W roku 2010 dofinansowanie ze Srodk6w ZFSS do zakladolvych
obiekt6w socjalnych wynosilo 37 500 zl, aw 20ll r.45 000 zl.Koszty utrzymama obiektow
socjalnych ponosi fundusz og6lnouczelniany UwB. Wplacone Srodki pieniEZne za udzielone
noclegi w w/w uczelnianych oSrodkach wypoczynkowych powigkszyly ZFSS w 2010 r.
okwotqbrutto3l5l5 zl(wtym: Ploski -2279521;Wqgorzewo-872021),aw201lr.o4l
790 zl (w tym: Ploski - 30 590 zl; Wggorzewo.- 11 200 zl), a z dofinansowania w ramach
indywidualnych limitSw, przyznawanych z ZFSS do poby6w rekreacyjnych pracownik6w
Uniwersytetu wynosilo w 2010 r. lqcznie brutto I 930 zl (w tym: Ploski - 250 zl; WEgorzewo
- 1680 zl), aw 2011 r. 6 740 zl (w tym: Ploski - 1 140 zl;Wqgorzewo - 5 600 zt).
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12. Inne obszary dzialalnoSci
l2.l Fundacja Uniwersytetu w Biatymstoku
Fundacja Uniwersltetu w Bialymstoku Universitas Bialostocensis zostala powolana na mocy
oSwiadczenia woli 17 fundator6w w akcie notarialnym z dnia 22kwietnia 2004 r. Oprocz
Uniwersytetu w Bialymstoku, wolE utworzenia fundacji v,ryrazlli przedstawiciele jego Senatu
oraz Srodowiska naukowego Uniwersytetu. Fundacja zostala wpisana do Krajowego Rejestru
Sqdowego 8 lipca 2004 r. pod numerem 0000212170. Gl6wnym celem fundacji, zgodnie z $6
Statutu, jest organrzacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu
w Bialymstoku w zakresie dzialalnoSci dydaktycznej, naukowej i studenckiej.
Organem uprawnionym do reprezentacji fundacji jest zarzqd. w kt6rego sklad wchodzqtrzy
osoby: Katarzyna Niziolek - prezes oraz Anna Mlynarczuk-Sokolowska iMalgorzata
Skowroriska - wiceprezesi. Czlonkowie zarzqdu nie s4 zatrudnieni w fundacji na umowQ
o pracQ oraz nie pobieraj 4 wyn agr odzenia z tynilu pelnionych funkcj i.
Organem nadzorczym fundacji jest rada, w kt6rej sklad wchodz4: prof. dr hab. Jerzy
Nikitorowicz - przewodniczqcy, prof. dr hab. Anatol Kojlo, dr hab. Robert Ciborowski, prof.
UwB, dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB, dr hab. Boguslaw Nowowiejski, prof.
UwB, dr hab. Eugeniusz Zukowski, prof. UwB, prof. dr hab. Andrzej Sadowski, prof. dr hab.
Anatol Odzijewrc4 dr hab. Elwira Kryriska, prof. UwB, prof. dr hab. Leonard Etel, dr hab.
Stanislaw BoZyk, prof. UwB, mgr Halina Brzezihska-Stec i przedstawiciel Parlamentu
Student6w UwB.
W 201lll2 roku dziaNania fundacji wsp6lfinansowane byly przezUrz4d Miasta Bialystok oraz
U rzqd Marszalkowski Woj ew 6dztwa Podlaskiego.
Niniejszy raport przedstawia realizacjp cel6w statutowych fundacji w roku 20lll12
z uwzglpdnieniem ww. form dzialalnoSci.
1. Organizacja wyklad6w, seminari6w, konferencji itp.
Spotkanie dyskusyjne ,rGlos przestrzeni" poprzedzone spacerem po osiedlu Mickiewicza, 17

maja 2012 r., Osiedle Mickiewicza, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydzial Historyczno-
Socjologiczny. Spacer ulicami pod Krzywau Gdariskq Jagiellorisk4 poprowadzil
zabykoznawca Sebastian Wicher, przyblizajqc spacerowiczom historig tego zakqtkamiasta.

Wyklad ,,Odryskad epokg. Spoleczne i artystyczne przetwarzanie pamigci czas6w PRL-
u", 7 marca 2012 r. Muzeum Historyczne w Bialymstoku. Tematyka wyktadu dotyczyla
dzialaft podejmowanych przez animator6w 2ycia spoleczno-kulturalnego sluZqcych
przetwarzaniu pamiEci czas6w PRL-u. Wyglosila go Katarzyna Niziolek.

Spotkanie promocyjne wok6l ksi42ki ,,Wywola6 PRL. Od fotografii do opisu epoki", 12

stycznia 2012 r., Centrum im. LudwikaZamenhofa.

Spotkanie autorskie z Agnieszk4 Maslowieck4 wok6t ksi4zki ,,Pyszne cialo", 25 listopada
20ll r., Centrum im. L. Zamenhofa w Bialymstoku.

Konferencj a ,,Oblicza wsp6lczesnego Podlasia. Etnografia dnia teraZniejsz€go",
13 pu2dziernika2}ll r., Centrum im. L. Zamenhofa w Bialymstoku - wsp6lorganizacja,

Spotkanie dyskusyjne "Kultura wielu glos6w" ph. ,,Glos tradycji'', 6pu2dzienika 2011 r.,
Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bialymstoku. Spotkanie poSwiEcone kulturze ludowej
poprowadz ily : Katar zyna Niziolek i Malgorzata S kowroriska.

Spotkanie dyskusyjne ,,Co dla kultury. Debata kulturalnych politykilw", 3 paLdziernika

2017 r., Centrum im. L. Zamenhofa w Bialymstoku. Debata dotyczyla plan6w i pogl4d6w

kandydat6w do Sejmu RP zwi4zanych z wahk4 a czqsto spychan4 na margines debaty

publicznej, dziedzinq rozwoju spolecznego i polityki pafistwa, jak4 jest kultura. Debata

/)
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przygotowana zostala we wsp6lpracy ze Stowarzyszeniem ,,Fabryka Bestseller6w" i Centrum

im. L. Zamenhofa.

Spotkanie dyskusyjne ,,Kultura wielu glos6w" ph. ,,Glos ulicy", 6 wrzeSnia 20lI r., Galeria
im. Sleridziriskich w Bialymstoku. Spotkanie odbylo sip po obje2dzie rowerowym osnutym na

w4tkach komiksu Pauliny Drobnikowskiej i AndrzejaBajguza,,Siedem+dwa", kt6ry stanowil
pretekst do czEsciowo fikcyjnej, czQsciowo faktograficznej opowieSci o Bialymstoku. Objazd
umoZliwil uruchomienie wyobraZni artystycznej uczestnik6w dzigki poslugiwaniu siQ

strategiami street art-owymi i zaznaczaniu (nietrwalym) obecnoSci uczestnik6w na trasie
przejazdu.

Wyklad ,,Biatystok jak Cardiff? Mlodzie2 a jej stereotyp", 5 maja 20II r., Galeria im.
Sleridziriskich w Bialymstoku. Temat wykladu nawiqzywal do tre3ci wystawy fotografii
Macieja Dakowicza ,,Cardiff noc{' prezentowanej w galerii oraz tozsamoSci i problem6w
wsp6lcze sn ej mlo dzieZy. Wy gto s i la go Katar zyna N i zi olek.

,,Bardzo kulturalny czlowiek''. Spotkanie dyskusyjne polqczone z promocj4ksi4zki ,,Warto
zapytaf o kulturp 4", 24 marca 20ll r., Centrum im. L. Zamenhofa w Bialymstoku.
Spotkani e doty czylo wsp6lczesnych problem 6w zwiqzany ch z uczestnictwem w kulturze.

Wyklad ,,Istota poznawania innej kultury - aspekty edukacyjne",9czerwca 20Il r.,
OSrodek Doskonalenia Nauczycieli w N,omLy. Wyklad zostal wygloszony przez AnnQ

Mlynarczuk-Sokolowsk4 podczas konferencji podsumowuj4cej projekt ,,OtwartoSi na

r62norodnoS6 szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdzialania
dyskryminacj i i edukacj i wielokulturowej ".

Spotkanie dyskusyjne ,,DoSwiadczad r62nic mipdry-kulturowych", 17 maja 20II r.,
Wydzial Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku. Celem spotkania bylo
przyblihenie uczestnikom wybranych element6w kultury ormianskiej w kontek3cie
indywidualne go do Swiadczenia r o2nic pomi gdzy kultur4 pol skq a ormiarisk4.
Organizacja wystaw
Wystawa (wznowienie) ,,35 lat p6fniej", 28 grudnia 2010 - 16 stycznia 2011 roku, Centrum
im. Ludwika Zamenhofa. Wystawa jest podsumowaniem akcji fotografrcznych i warsztat6w
aktywizacyjnych zrealizowanych w ramach projektu ,,35 lat p62niej". Opiera sig na zabiegu
brikolazu. Jest zderzeniem opowieSci o osi4gniqciach polskiego (bialostockiego) realnego
socjalizmu z obrazami wsp6lczesnej nam rzeczywistoSci spolecznej i estetycznej, a tej z kolei
- ze spoleczno-artystycznymi wizjami jej zmiany.
Wspieranie wsp6lpracy zagranicznej
Seminarium ,rTraining course on inclusion <<Feel it>>",20-26 czetwca 20Il r., Turcja,
Antalya-Adrasan. Podczas spotkania zostala zaprezentnowana dzialalnoS6 Fundacji UwB ze

szczegolnym uzglgdnieniem inicjatyw takich jak: Program ,,Przygody Innego" oraz projekt
,,Ku wzbogacaj4cej r6wnorodnoSci". Spotkanie umoZliwlo opracowanie ramowego polsko-
tureckiego projektu miqdzynarodwego, kt6rego celem jest integracja mlodzie?y z mnielszymi
szansami poprzez tw6rczq aktywnoSi (fotografia, film). Organizatorem spotkania byla
Turecka Narodowa Agencja Programu ,Mlodzie? w dzialaritJ" oraz organizacja ,,Salto-
Youth". Podczas seminarium Fundacjg UwB reprezentowala Anna Mlynarczuk-Sokolowska.
2. Dzialalno 5 6 info rm a cyj n a
Informacja w Internecie (osoba odpowiedzialna - Andrzej Klimczuk - wolontariusz).
Informacje o dzialalnoSci Fundacji UwB molna znale11, na aktualizowanej nabielqco stronie
www.fundacja.uwb.edu.pl oraz na Facebooku. Wigkszo6i projekt6w realizowanych przez
fundacjg posiada dodatkowo wlasne strony. Ponadto informacje o wydarzeniach
organizowanych przez fundacjp publikowane sE na stronie gl6wnej Uniwersytetu
wBialymstoku www.uwb.edu.pl, atakle na licznych miejskich portalach informacyjnych,
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takich jak: www.bialystokonline.pl, www.madeinbialystok.pl, www.mmbialystok.pl,
www.e-kultura.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.dzikakultura.pl oraz na oficjalnej stronie
miasta www.bialystok.pl.
Informacje w mediach lokalnych i og6lnopolskich.
Dzialania fundacji znalazly w roku 2011 szeroki oddzwiEk w mediach lokalnych (ukazalo siE

kilkadziesiqt artykul6w, zapowiedzi i relacji). Ich aktualizowany na bieZqco v,,ykaz znajduje
sig na stronie fundacji w zakNadce ,,Piszqo nas".
Udzial w konkursie ,,Podlaska Marka Roku". 16 marca 20lI r. w ramach ww. konkursu
odbyla sig prezentacja projekt6w Fundacji UwB ,,35 lat p62niej" i,,Bialostocki Audiobus".
DzialalnoSd wydawnicza
Maciej Bialous, Justyna D4browska, Katarzyna Niziolek, Malgorzata Skowroriska (red.
i teksty), Mariusz Olkowski (fot.), Wywolad PRL. Od fotografii do opisu epoki, Fundacja
Uniwersltetu w Bialymstoku, Bialystok 2011.

Katarzyna Niziolek, Radoslaw Poczykowski (red.), Szlak Dziedzictwa Zydowskiego
w Bialymstoku. Przewodnik historyczny (wznowienie publikacji w polskiej wersji
jEzykowej). Broszury szlaku zostaly uzupelnione o nowe obiekty i informacj e, zawierujq
tak2e integraln4 mapkg. Wznowienie publikacji bylo moZliwe dzipki wsparciu finansowemu
Prezydenta Miasta Bialegostoku. Publikacja zostala wydana w nakladzie 3 000 egz. Caly
naklad dystrybuowany j est bezplatnie.

Anna Mlynarczuk-Sokolowska, Katarzyna Potoniec, Katarzyna Szostak-Kr6l (red.),
Prrygody Innego. Bajki w edukacji mipdrykulturowej, Fundacja Edukacji i Tw6rczoSci,
Fundacja Uniwersltetu w Bialymstoku, Bialystok 2011.

Karty pocztowe Szlaku Dziedzictwa Zydowskiego w Bialymstoku. Projekt Szlak
Dziedzictwa Zydowskiego w Bialymstoku spotkal siQ z uznaniem Poczty Polskiej.
W Urzgdzie Pocztowym ff | przy ul. Warszawskiej 10 mozna nabyi trzy rolne karty
pocztowe szlaku wydane przez pocztq i podstemplowa6 je okolicznoSciowq piecz4tkq.
Fundacja nie czerpie zysku ze sprzedazy ww. kart.

Wszystkie publikacje ksi4Zkowe Fundacji Uniwersytetu w Bialymstoku dostEpne s4 takze
w wersji pdf na jej stronie www.

3. Wsparcie organizacji studenckich
Wolontariat studencki
Podstaw4 dzialania fundacji jest woluntarystyczne zaangahowanie. Fundacja, zapraszaj4c do
wsp6lpracy pracownik6w, student6w i absolwent6w UwB, daje im mozliwoS6 zapoznania siq

zposzczeg6lnymi etapami organizacji przedsigwzigi o charakterze edukacyjnym, naukowym
i kulturalnym. Tym samym staje siQ 2rodlem wiedzy i umiejgtnoSci niezbEdnych
w dzialalnoSci spolecznej. W 20Illl2 roku w zadaniach realizowanych przez fundacjg
uczestniczylo Lqcznie okolo 30 wolontariuszy, w tym 12 animatorek zajgi w ramach
programu ,,Przygody Innego" (studentek UwB) oraz 8 wolontariuszy podczas gry miejskiej

,,Od PRL-u do demokracji".
4. Inne dzialania
Warsztaty ,,Podr62 do Krainy Smoka", 22 kwietnia 2012 r., Planty. Warsztaty odbyly sig

w ramach imprezy zorganizowanej przez Urzqd Wojew6dzki z okazji ogloszenia III edycji
konkursu ,,Inicjatywa Spoleczna Roku". Ich celem bylo rozwij anie zainteresowania kulturq
Innego dalekiego.
Fundusz Pomocy Stypendialnej (FPS) dzialaod 2005 r. Jego celem jest finansowe wsparcie
edukacji w postaci stypendi6w dla dzieci zmarlych pracownik6w Uniwersytetu. Patronat nad

funduszem sprawuj4 Rektor UwB oraz Prezes Zarzqdu Fundacji, a jego dzialalnoSd

nadzorowana jest przez Radg Funduszu. Zrodla finansowania pochodzq z dobrowolnych
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skladek, darowizn i zapis6w dokonywanych gl6wnie przez pracownik6w Uniwersytetu
wBialymstoku. W roku 2011 zpomocy funduszu skorzystalo 11 os6b. trEczna wartoSi
wyplaconych stypendi6w wyniosla9 400 zl.
Fundusz dla Idy Poczykowskiej. Dodatkowy fundusz celowy utworzony zostal
w pu2dziemiku w zwiqzku ze Smierci4 Radoslawa Poczykowskiego, wiceprezesa fundacji
w latach 2008-2010, z inicjatywy pracownik6w Instytutu Socjologii, a tak2e czlonk6w
zanqdu i wolontariuszy fundacji. Fundusz zostal objgty honorowym patronatem przez prof.
dr. hab. Jerzego Nikitorowicza, rektora UwB, prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego, dziekana
Wydzialu Historyczno-Socjologicznego i czlonk6w Rady Fundacji. W 20IIll2 roku
z,,Funduszu dla Idy Poczykowskiej" wyplacono 5 401,92 zl.
Budowanie sieci (networking\. W swojej dzialalnoSci fundacja poSwiqca wiele uwagi
tworzeniu struktur sieciowych, opartych na wsp6lpracy z iwrymi instytucjami i organizacjami
w ramach realizowanych dzialaft W roku 2011 fundacja wsp6lpracowala mln. z; Fundacj4
Edukacji i Tw6rczoSci, ze Stowarzyszeniem ,,Fabryka Bestseller6w", ze Szkol4 Podstawow4
w 26 w Bialymstoku, z przedszkolami i szkolami podstawowymi, z Galeri4 im. Sleridzifrskich
w Bialymstoku.
5. Nagrody i wyr6inienia
I miejsce w migdrynarodowym konkursie ,rPrezentacja dobrych praktyk w zakresie
edukacji wielokulturowej" Polskiego Komitetu Swiatowej Organizacji Wychowania
Przedszkolnego OMEP, 3 grudnia20ll r. Konkurs zosta\ zorganizowany w ramach projektu

,,Poznajmy sig - szanujmy siE" i obejmowal 23 kraje europejskie, w kt6rych dzialajq
narodowe komitety OMEP.

12.2 Uniwersytet III Wieku
Na koniec roku akademickiego 20lll20l2 UTW liczyl540 sluchaczy.
Wyklady i wsp6lpracazaczelniami wyiszymi w Biatymstoku
W roku akademickim 201I120I2, podobnie jak w latach ubieglych, wyklady odbywaly sip

w oparciu o bazE materialnq Uniwersytetu w Bialymstoku. Miejscem wyklad6w byla aula
Wydzialu Prawa. tr qcznie w 201112012 r. odbylo siE 13 wyklad6w. Wykladowcami byli
pracownicy naukowi v,ryLszych uczelni (Uniwersltetu w Bialymstoku, Uniwersy.tetu
Medycznego, Archidiecezjalnego Wylszego Seminarium Duchownego w Bialymstoku,
Politechniki Bialostockiej, Wy2szej Szkoly Finans6w i Zarzqdzarria w Bialymstoku)
i przedstawiciele r6Znych instytucji, w tym: posel na Sejm, Powiatowy Rzecznik Konsumenta
oraz Dyrektor Ksi4znicy Podlaskiej i Dyrektor Banku.
Po kazdym wykladzie, wzorem lat ubieglych, Wojew6dzki OSrodek Animacji Kultury
w Bialymstoku zapewnial nam program artystyczny, na kt6ry skladaly siE koncerty uczni6w
szk6l muzycznych, ch6r6w bialostockich oraz innych zespol6w artystycznych, dzialajqcych
na terenie naszego miasta.
W roku akademickim 201112012 w Centrum Edukacji Europejskiej Biblioteki
Uniwersyteckiej im. Jeruego Giedroycia, zorganizowano naszym sluchaczom 5 spotkari.
W ramach wsp6lpracy z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie, Wydzialem
Instrumentalno-Pedagogicznym w Bialymstoku wzigliSmy udzial w trzech koncertach muzyki
klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu student6w i profesor6w uczelni.
Studenci zWydzialu Pedagogiki i Psychologii, Wydzialu Historyczno-Socjologicznego UwB
i innych opracowywali ankiety r zebrali materraly do swoich prac magisterskich na temat
Lycia, pasji i zainteresowahludzi starszych nalel4cych do UTW.
Zajpcia fakultatywne w muzeach
W roku akademickim 201012011 byliSmy na 19 spotkaniach w muzeach naszego regionu,
podczas kt6rych wysluchaliSmy wyklad6w pol4czonych tematycznie ze zwiedzaniem
wystaw: Muzeum Podlaskie w Ratuszu - cztery razy,Muzeum Wojska - osiem razy,Muzeum



Unht)ersytet v) Bialymstoku - Spravozdanie z dzialalno9ci w roku akademickim 20 I I /20 I 2

Historyczne - dwa razy,Muzeum Rzezby Alfonsa Karnego - | raz, Muzeum Ikon w SupraSlu
- jeden raz,Muzeum Przyrodnrcze im. Prof. A. Myrchy - trzy razy. Zapcia w muzeach ciesz4
siE duZym zainteresowaniem sluchaczy UTW.
Zajpcia w sekcjach
Na koniec 201 I roku w sekcjach uczestniczylo okolo 488 osob. Srednio kaldy sluchacz UTW
nalezal do wybranych sekcji zainteresowaf.
Sekcjejpzyk6w obcych zrzeszaly okolo 108 os6b.
Sekcje kultury fizycznej i zdrowia
W sekcjach gimnastycznych tj. relaksacyjnej, korekcyjnej, og6lnokondycyjnej, qigong
uczestniczylo okolo 120 os6b. Nabasen uczEszczalo 90 naszych sluchaczy.
Sekcje artysfyczne - malarska,,Kolor" - l3 os6b, ,,PEdzel" - 15 os6b, hafciarska - 12 os6b.
Wystawy prac naszych sluchaczy byly organizowane w Klubie ,,Zenit" oraz w spodkach
WOAK w Bialymstoku.
Sekcja tafica towarzyskiego - 11 os6b, ,,tanca cyganskiego" - 8 os6b.
Sekcje turystyki to lqcznie ok. 165 os6b. Kolo PTTK ,,Seniorzy" - 30 os6b, turystyka na
trasach kr6tkich - 123 osoby. Grupy prowadzone byly przez przewodnik6w z Oddzialu
Regionalnego PTTK. Mamy r6wnie2 2 sekcje nordic walking skupiaj4ce okolo 12 os6b.
Sekcja ,o u5miech seniora" hczy 9 os6b. Kieruj4ca sekcj4 Kazimiera Chilecka,
zorganizowala cztery turnusy wczas6w rehabilitacyjnych do sanatorium ZNP w Ciechocinku.
Sekcja redakcyjnaliczy 8 os6b i wydaje razw miesi4cu gazetkq,,Wiecznie Mlodzi".
Sekcja teatralna liczy l0 os6b, w roku 201 I wystawila 2 spektakle poetyckie.
2 sekcje bryd2owe licz425 os6b.
Ch6r,,Astra" liczy 3l os6b. 16.06.2011 r. w Warszawie zaj$I miejsce w Juwenaliach UTW
z calej Polski.
Pozostala dzialalnoS6
W pa2dzierniku 2011 r. spotkaliSmy siE z policjantami Wydzialu Prewencji,kt6rzy przekazali
naszym sluchaczom torby z odblaskiem, zabezpieczajqce widocznoSi pieszych na drodze.
Wsp6lorganizowaliSmy koncert charl.tatywny na rzecz Fundacji ,,Pom62 im" dla hospicjum
dziecigcego.
W 2011 r. trzykrotnie uczestniczyliSmy w warsztatach: "Seniorzy w akcj|",,,Uaktywnij siE",

,,Pi knik or ganizacji po zar zqdov,ty ch" .

Zor ganizowaliSmy konsultacj e komputerowe dla 5 3 sluchaczy.
Zor ganizow ane zostaly wycieczki kraj oznawczo-historyczne :

* do Korycina,,Koryciriskie Sery"
* ,,Szlakiem Wojskowych Tradycji"
*,,ZdBram4Wielkiej Cisry"
* ,,Ratusz zSzarahcz{'
* do Palestyny
* ,,OpowieSci Starych Kamienic"
* do Narwi
* w G6ry Swiqtokrzyskie
* do Rezerwatu Przyrody Krzemianka
* ,,Wiosna nad Biebrz4"
* do Wigierskiego Parku Narodowego
* do Tykocina
x do Centrum Nauki Kopemik w Warszawie.

Zorganizowali3my wczasy w Sztutowie (25 sluchaczy) i w Jastrzqbiej G6rze (41 sluchaczy).

W ramach realizacjiprojektu Grundtvig SIC odbyly siq nastgpuj qce wizyty edukacyjne:
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- wizytaedukacyjna w Oulu w Finlandii dniach 26.06.2011 - 01.07.201I r. (10 os6b),
- wizylaedukacyjna w Pary2u w dniach ll - 16.10.2011 r. (10 os6b),
- wizylaedukacyjna w Veronie we Wloszech 16 - 18.02.2012 r. (5 os6b).

AktywnoS6 naszych student6w zaowocowala zdobyciem Srodk6w unijnych z fundacji
Grundtvig na projekt ,,Nature" realizowany w latach 20Il-20I3. W projekcie uczestniczqtrzy
kraje europejskie (Hiszpania, Turcja i Polska). Ka2,dy zl<raj6w przygotowuje dla wszystkich
partner6w spotkanie we wlasnym kraju.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bialymstoku nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej i jest

or ganizacj qpoZytku publicznego.
Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone zarok kalendarzowy i obejmuje okres od dnia
1.01.201 1 r. do dnia 31.12.2011 r.
W 2011 r. uzyskano 162 646,96 zlprzychod6w z nastqpuj4cych 2r6del:
. wplaty ztfitilu wpisowego i skladek czlonkowskich
. rozliczone dotacje
o wplaty sluchaczy jako uczestnik6w imprez
. wplaty ztyfiIu IYo od podatku dochodowego
o inne wplaty
. przychody finansowe

- 48 320,00 zl
- 84 275,88 zl

- 19 553,83 zl
- 2 997,40 zl

- 7 498,05 zl
- 1,80 zl

w ramach konkurs6w oglaszanych przez wladze
inne instltucje.

- 166 014,68 zl

- 140 247,13 zl
- 25 767,55 zl

W roku 2011 przychody ze skladek czlonkowskich w stosunku do 2010 roku wzrosly
o 5 940,00 zl,tj. o 13,3Yo.

W 2011 roku kontynuowano, finansowanq z dotacji, rcalizacjp migdzynarodowego projektu

,,Migdzynarodowy Koktajl Senior6w Grundtvig SIC" z udzialem sluchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz przedstawicieli z Hiszpanii, Wloch, Francji i Finlandii. Zakonczenie
projektu nastqpi 30.06.2012 roku.
W IV kwartale 20ll r. uzyskano nastEpn4 dotacjq z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizacjp projektu partnerskiego ,,Nature" w latach 2011-2013 z udziaNem partner6w
z Hiszpanii i Turcji. Wplyo,ry uzyskane z Io/o podatku przeznaczono w czESci na potrzeby
Ch6ru Uniwersyteckiego.
W roku 2012 nie uzyskaliSmy dotacjr
samorz4dowe naszego woj ew6dztw a oraz
W roku 201I ponieSliSmy koszty og6lem
w tym:
o koszty dzialalno5ci statutowej
o koszty administracyjne

Wynik finansowy netto, stanowiEcy nadwyzkE koszt6w nadprzychodami wyni6sl 3 367,72 z\
i powiqkszy koszty 2012 r.

L2.3 Ch6r Akademicki

Rok akademicki 20Ill20I2 byl dla Ch6ru Akademickiego Uniwersytetu w Bialymstoku
bardzo udany. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w szeregi zespolu wst4pili studenci
pierwszego roku studi6w, kt6rzy dziEki wsparciu frnansowemu JM Rektora otrzymali
nagrody za zaarrgahowanie r dzialalno3i artystycznar. Ch6r koncertowal na terenie miasta,
regionu orazpoza granicami Polski. Zostal wyr62niony w dniu 18 maja 2012 r. presti2ow4
nagrod4 artystyczn4 Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana" za propagowanie
w Polsce i za granic4 muzyki polskiej, sakralnej i polskich pieSni patriotycznych. Nagrodq
przyznil.a kapitula LXV Nagrody im. WodzimierzaPietrzaka. Ch6rzySci wystqpili r6wnie2
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podczas inauguracji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w dniu 28 maja 2012 r.

Najwiqkszym przedsiQwzigciem Ch6ru Akademickiego UwB w roku akademickim
20lll20l2 byl udzial w MiEdzynarodowym Festiwalu ,,The Singing World", odbywaj4cym
siE w dniach 3-8.08.2012 r. w St. Petersburgu (Rosja) i zajEcie III miejsca w kategorii ch6r6w
mieszanych.

13. Wschodni OSrodek Transferu Technologii

Rok akademicki 20lll20l2 to - po reaktywacji - drugi rok dzialalnoSci Wschodniego OSrodka
Transferu Technologii (WOTT).
W swojej dzialalnoSci WOTT dqzy\ do lepszego wykorzystania potencjalu intelektualnego
uczelni oraz transferu wynik6w prac nauko!\rych do sfery gospodarki. Co do zasady WOTT
ma byi jednostk4 w pelni finansowanq ze Srodk6w pozyskanych w drodze projekt6w oraz
wlasnych prac uslugowych. Maj4c na uwadze tak zdefiniowane zalohenia pozyskano Srodki
w ramach budzet6w realizowanych przez WOTT projekt6w, kt6re pozwolily na
sfinansowanie caloSci koszt6w dzialalnoSci i ednostki.

Kluczowe projekty

W okresie sprawozdawczym 201112012 WOTT rcalizowal dwa kluczowe projekty:
1. Projekt ,,Regionalna Strategia Innowacji - budowa systemu wdralania" realizowany

w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Dzialanie 8.2. Transfer wiedzy,
P o ddzialanie 8.2.2 Re gionalne Strate gie Innowacj i.

2. Projekt ,,Podlaski Fundusz Stypendialny (PFS)" realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki, Dzialanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddzialanie 8.2.1

3. Wsparcie dla wsp6lpracy sfery nauki i przedsiEbiorstw.

Dzialania na rzecz rozrvoju innowacji i transferu technologii w regionie

DzialalnoSf na rzecz rozwoju innowacji i transferu technologii w regionie realizowana byla
poprzez WOTT gl6wnie w ramach projektu,,Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu
wdralania" (RSI). To projekt systemowy realizowany w partnerstwie przez Urzqdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podlaskiego (UMWP - Lider partnerstwa) oraz Uniwersltet
w Bialymstoku (Partner) w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Poddzialanie
8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji.
Gl6wne cele projektu to:
Stworzenie optymalnych kompetencji i mechanizm6w wspierania innowacji na poziomie
regionalnym. Wypracowanie i uruchomienie systemu wdraZania Podlaskiej Regionalnej
Strategii Innowacji oraz jej monitorowanie i benchmarking. Utworzenie i rozw6j sieci
wsp6lpracy innowacyjnej w regionie.
WOTT pelnil w tym projekcie rolg jednostki koordynujqcej dzialania (Biura Projektu RSI
w ramach grupy zadah realizowanychprzez zespoly Uniwersytetu w Bialymstoku).
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Tabela 34. Gl6wne zadania projektu ,,Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu

wdralaria"

Zgodnie z harmonogramem projektu poryzsze zadania byly realizowane przez Uniwersl'tet
w Bialymstoku w okresie od 1 sierpnia2010 r. do 30 czerwca2012 r.
Zadania merytoryczne realizowane se przez zespoly projektowe oraz badawcze kierowane
przez ptacownik6w naukowych Uniwersltetu w Bialymstoku oraz skladaj4ce sig gl6wnie
z pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku.
W ramach gl6wnych zadanmerytorycznych projektu,,Podlaska Strategia Innowacji - budowa
systemu wdralania" w okresie 20||I20l2 wykonano:
Zadanie 4. Aktualizacja Podlaskiej Strategii Innowacji w powi4zaniu ze Strategiq
Rozwoju Woj ewridztwa Podlaskiego (SRWP).
Opracowany zostal kluczowy dokument,,Projekt aktualizacji Podlaskiej Strategii Innowacji".
W ramach przygotowari przeprowadzono szereg badah r analiz, kt6re zaowocowaly
opracowaniem og6lem kilkunastu dokument6w tematycznych (raport6w badawczych
i anahz).
Zorganizowano wiele spotkan konsultacyjnych zespol6w projektu i ekspert6w zewnqtrznych
oraz przeprowadzone pierwsze konsultacj e spoleczne (panele dyskusyj ne).
Wydano publikacje:

Nr zadania Tltut zadania Podmiot realizuiacy zadanie

I Zarzqdzanie projektem ze strony Lidera Partnerstwa UMW"

2 Powolanie i funkcjonowanie jednostki koordynuj4cej
wdrazanie RSI

(funkcie petni WOTT)

Uniwersytet w Biatymstoku

J Promocja projektu Uniwersytet w Biatymstoku

4 Aktualizacja Podlaskiej Shategii Innowacji w
powiEzaniu ze StrategiE Rozwoju Wojew6dztwa

Podlaskiego (SRWP)

Uniwersvtet w Biatvmstoku

5 Budowa systemu monitorowania I

monitorowanie RSI, w powiEzaniu ze Strategiq Rozwoju
Woiew6dztwa Podlaskieso (SRWP)

Uniwersvtet w Bialvmstoku

6 Opracowanie i wdroZenie metodologii benchmarkingu
RSI

Uniwersytet w Biatymstoku

,7 Foresight regionalny Uniwersytet w Bialymstoku

8 Upowszechn ianie dobrych praktyk Uniwersytet w Bialymstoku
zadanie zlecane

9 Stypendia doktoranckie na kierunkach okreSlonych w
RSI

Uniwersvtet w Biatvmstoku

l0 Budowa kompetencji zespol6w insty'tucji
zaangahowanych we wdraZanie RSI

(szkolenia i doradztwo)

Uniwersytet w Bialymstoku
zadanie zlecane

il Utworzenie Regionalnej Platformy Wsp6lpracy
Innowacvinei

Uniwersytet w Bialymstoku

t2 Promocja transferu technologii i innowacji w
gospodarce i instytucjach zaangalowany ch

we wdra2anie RSI

Uniwersvtet w Bialvmstoku

l3 Rozw6j wsp6lpracy transregionalnej
i transgranicznei w zakresie innowacii

Uniwersytet w Bialymstoku
zadanie zlecane

l4 Koordynacja projekt6w i dziala'hw obszarze rozwoju
innowacvinoSci

Uniwersytet w Biatymstoku -
zadanie zlecane

t5 Informacja w zakresie finansowania przedsigwzigi
i nnowacyj nych, nawi4zywan ia pow i4zafr

kooperacyj ny ch, zaw iqzy w ania
i funkcionowania klastr6w

Uniwersytet w Biatymstoku
zadanie zlecane
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l. ,,Projekt aktualizacji podlaskiej strategii innowacji" (publikacja na CD).
Zadanie 5. Budowa systemu monitorowania i monitorowanie RSI' w powiQzaniu ze

Strategi4 Rozrvoj u Woj ew6dztwa Podlaskiego (SRWP).
W wyniku przeprowadzonych badafr powstaly nastQpujece raporty:

l. Analiza systemu monitorowania RSI wojew6dztwa podlaskiego w powiqzaniu ze

Strategi4 Rozwoju Wojew6dztwa Podlaskiego do 2020 roku oraz RPO Wojewodztwa
Podlaskiego 2007 -2013.

2. OkreSlenie potencjalnego zestawu danych i wska2nik6w do monitorowania RSI
Wojew6dztwa Podlaskiego w powiqzaniu ze Strategi4 Rozwoju Wojew6dztwa
Podlaskiego.

3. Analiza dostgpnoSci danych do wykorzystania w monitorowaniu RSI Wojew6dztwa
Podlaskiego w powi4z aniu ze Strategi4 Rozwoju Woj ew6dztwa Podlaskiego.

4. Miary w procesie monitorowania Podlaskiej Strategii Innowacji w powi4zaniu
z SRWP.

5. OkreSlenie potencjalnego zestawu danych i wskaznik6w do monit. RSI WP
w powi4zaniu ze SRWP.

W ramach zadania przeprowadzono m.in. badania ankietowe skierowane do mieszkaric6w,
przedsiqbiorc6w oraz gmin wojew6dztwa podlaskiego (l4cznie 1600 respondent6w).
Wydano publikacje:

1. ,,Miary w procesie monitorowania podlaskiej strategii innowacji w powi4zaniu ze

strategi4 rozwoj u woj ew6dztwa".
Zadanie 6. Opracowanie i wdro2enie metodologii benchmarkingu.
W ramach zadania przeprowadzono badania, kt6rych wynikiem sq nastqpuj4ce raporty:

1. Benchmarking regionalny czynnik6w innowacyjnoSci wojew6dztwa podlaskiego
w kontekScie RSI.

2. Benchmarking regionalny czynnik6w innowacyjnoSci wojew6dztwa podlaskiego
w kontekScie RSI - synteza raportu.

Wydano publikacje:
l. Benchmarking regionalny czynnik6w InnowacyjnoSci wojew6dztwa podlaskiego

w kontekScie RSI.
2. Synteza raportu benchmarking regionalny czynnik6w innowacyjnoSci wojew6dztwa

podlaskiego w kontekScie RSI.
Zadanie 7. Foresight regionalny.
W ramach zadama przeprowadzono badania, kt6rych wynikiem sqnastgpuj4ce raporty:

l. Foresight regionalny. Wojew6dztwo Podlaskie 2020 plus. Metodologia i literatura
badat'r.

2. Foresight regionalny. Wojew6dztwo Podlaskie 2020 plus. Dragnozy, anahzy
i modelowanie rozwoju.

3. Foresight regionalny. Wojew6dztwo Podlaskie 2020 plus. Megatrendy i scenariusze
rozwoju.

4. Foresight regionalny. Wojew6dztwo Podlaskie 2020 plus. Syntezaraportu.
Wydano publikacje:

1. ,,Metodologia i literatura badat'r. Foresight regionalny. Wojew6dztwo Podlaskie 2020
plus" .

2. ,,Diagnozy, analizy i modelowanie rozwoju. Foresight regionalny. Wojew6dztwo
Podlaskie 2020 plus".

3. ,,Megatrendy i scenariusze rozwoju. Foresight regionalny. Wojew6dztwo Podlaskie
2020 plus".

4. ,,Synteza raportu. Foresight regionalny. Wojew6dztwo Podlaskie 2020 plus".
Zadanie 8. Upowszechnianie dobrych praktyk.
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W ramach zadaniaprzeprowadzono badania, kt6rych wynikiem sqnastepujece raporty:
1. Analiza uwanrnkowail i potrzeb rozwoju spoleczno-gospodarczego w wojew6dztwie

podlaskim.
2. Zdefrniowanie obszar6w i branl transferu technologi i oraz know-how.
3. Raport z analizy projekt6w innowacyjnych w ramach POIG.

4. Dobre praktyki. Przewodnik.
Wydano publikacje:

1. ,,Raport z analizy dokument6w strategicznych w aspekcie transferu technologii oraz

know-how w woj ew6dztwrc podlaskim".
2. ,,Dobre praktyki. Przewodnik".
3. ,,Raport z analizy projekt6w innowacyjnych w ramach POIG".
4. ,,Kryteria wyboru innowacyjnych przedsiqwziq6 w aspekcie dobrych praktyk".

Zadanie 9. Stypendia doktoranckie na kierunkach okre5lonych w RSI.
W ramach zadania przyzfiano stypendium 20 doktorantom z Uniwersytetu w Bialymstoku,
Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Bialostockiej. Stypendia wyplacane byNy przez 12

miesigcy w kwocie 4.700 zl miesipcznie. Realizacjazadania we wrzeSniu 201 I r.
Wydana zostaNapublikacja artykul6w naukowych przygotowanych przez stypendyst6w.
Wydano publikacj e (recenzowane artykuly stypendyst6w) :

1. ,,Obszary innowacyjnego wzrostu regionu - od badari do praktyki".
Zadanie 10. Budowa kompetencji zespol6w insfytucji zaangaZowanych we wdraZanie
RSI.
W ramach zadania objEto szkoleniami i dorudztwem 100 os6b - pracownik6w instytucji
i podmiot6w szczeg6lnie zaangalowanych we wdra'Zanie innowacyjnoSci w regionie.
Zakres szkoleri obej mowal przede wszystkim nastEpuj 4c4 tematykE :

1. Definiowanie innowacji i sposoby jej finansowania.
2. Ochrona wlasnoSci przemyslowej.
3. Efektywna komunikacja w transferze technologii.
4. Transfer wiedzy pomiEdzy nauk4 i biznesem. Komercyjne wykorzystanie wynik6w

badaf naukowych.
5. Transfertechnologii.
6. Zarzqdzanie regionaln4 polityk4 innowacyj n4.

Zadanie 12. Promocja transferu technologii i innowacji w gospodarce i instytucjach
zaangaLowanych we wdra2anie RSI.
W ramach zadania prowadzono szereg dzia\ah nastawionych na promocjE i rozw6j
innowacyjnoSci w regionie.
Zorganizowano drug4 edycjE regionalnego konkursu ,,Podlaski Innowator 2012" (pierwsza
edycja odbyla siQ w II kwartale roku 20Il). Konkurs mial za zadanie promowai
przedsipwziEcia i inicjatywy o charakterze innowacyjnym w wojew6dztwie podlaskim.
W ramach konkursu wyr62niono laureat6w w czterech kategoriach:

(1) Kategoria Innowacyjne Przedsigbiorstwo
W kategorii rywalizowaly mikro, male, Srednie i duZe przedsiqbiorstwa, kt6re w swojej
dzialalnoSci wdro2yly innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe.

(2) Kategoria Innowacyj ny Samorz4d Terytorialny
W kategorii rywalizuj4 gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie) oraz miasta na prawach
powiatu wojew6dztwa podlaskiego, kt6re wdroZyly innowacyjne rozwiqzania w zakresie
lokalnych d6br i uslug spolecznych, technicznych, lokalnych uslug administracyjnych
(e-administracja), sposob6w dostarczania lokalnych d6br i uslug publicznych, zrealizowaly
innowacyjne inicjatywy/projekty w zakresie ochrony Srodowiska, a takhe projekty

84



Uniwersytet w Bialymstoku Sprav,ozdanie z rlzialalnoic i ty roku akademickim 20 I I /20 I 2

wspierajece lokaln4 przedsiEbiorczoic lub wprowadzily innowacyjne instrumenty/
rozwiEzania w zakresie lokalnej gospodarki finansowej.

(3) Kategoria Instytucja Wspierajqca Innowacje
W kategorii rywalizuj4 centra transferu technologii, fundacje, stowarzyszenia, parki
technologiczne, inkubatory przedsiEbiorczoSci, klastry, instytucje wspierajqce innowacyjnoSc,
uczelnie wylsze, kt6re wprowadzlly innowacyjne rozwiqzania, projekty, uslugi dla czlonk6w
i/lub odbiorc6w zewnEtrznych, udzielily wsparcia finansowego innowacyjnym
przedsiqwziqciom, wsparcia doradczego i szkoleniowego, zorganizowaly konferencje,
realizowaly projekty edukacyjne, opublikowaly wydawnictwa wspieraj4ce innowacyjnoSi.

(4) Kategoria Osoba Kreuj4ca Innowacyjne Rozwiqzania
W kategorii rywalizujqv'rynalazcy, racjonalizatorzy, naukowcy, studenci oraz inne osoby
fi,zy czne, kt6re opracowaly innowacyj n e rc zwiqzania.

abela nizowane konfbrencie i seminaria tematvczne
Termin Tvtul konferencii
29 wrzeinia 20 I I r Forum ,,Innowacyjny Uniwersytet - Nauka i Cospodarka"

30 marca 2012 r. ,,Regionalne Strategie Innowacji w procesie rozwoju regionu"
l5-l6maja2012r. ,,Transfer technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - sily

motorvczne i barierv"
24-25 maja2012 r ,,Regionalna Platforma Wsp6lpracy Innowacyjnej

wspieraiacvm rozw6i Woiew6dztwa Podlaskieso"
- narzgdziem

15 czerwca 2012 r Konferencja podsumowuj4ca
budowa sytemu w dr alania"

projekt ,,Podlaska Strategia Innowacji

Zreahzowano nastgpuj 4ce badania:
l. Dragnozapotencjalu regionalnych instytucji naukowych.
2. Potencj al naukowo-b adaw czy podlaskich uczelni v,ry Zszy ch.
3. Dobre praktyki transferu technologii w kluczowych bran2ach wojew6dztwa

podlaskiego.
Wydano publikacje:

l. ,,PrzedsiEbiorczoSi akademicka - regionalny program wsparcia innowacj I poprzez
promocjQ frrm typu spin-off i spin-out".

2. ,,Rozw6j uslug doradczych o charakterze proinnowacyjnym Swiadczonych przez
oSrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)".

3.,,Innowacyj ny podlaski klaster przetw6rstwa rolno-sp o2ywczego" .

4. "Business and Innovation Support for North-East Poland - BISNEP".
Zadanie 13. Rozrvrlj wspr6lpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji.
W ramach zadania odbyly sig wyjazdy studyjne, kt6rych celem bylo zapoznanie uczestnik6w
z mechanizmami transferu technologii, funkcjonowania instytucji transferu technologii oraz
uczelni w wybranych krajach europejskich.
Zorganizowano nastgpuj 4ce wyj azdy studyj ne :

l. Szwecja - Link<iping, Viisteris, Sztokholm (Kr6lewski Uniwersytet Techniczny)
2. Niemcy - Lipsk (Instytut Fraunhofer), Drezno.

W wyjazdach wziglo udzial20 przedstawicieli JST i 20 przedstawicieli sfery naukowej.
Zadanie 14. Koordynacja projekt6w i dzialari w obszarze rozwoju innowacyjno5ci
wojew6dztwa.
W ramach zadania przeprowadzono badania w zakresie:

1. Identyfikacja potencjalu i barier rozwojowych wojew6dztwa podlaskiego. propozycji
Obszar6w Strategicznej Interwencji oraz kierunk6w i rodzaj6w inteligentnej
specjalizacji w regionie.

85



{Jnbrersvtet w Bialvmstoku - Spravozdanie z dzialalnoici w roku akademickim 201 1/2012

2. Specjalizacje naukowe oraz kierunki wsp6lpracy regionalnej, krajowej
i miEdzynarodowej podlaskich uczelni wy Zszy ch

Zadanie 15. Informacja w zakresie finansowania przedsigwzip6 innowacyjnych,
nawi4zynvania p owi4zari kooperaryj nych, zaw iqryw ania klastr6w.
Zorganizowano 5 seminari6w informacyjnych na temat mozliwoSci finansowania dzialan
innowacyjny ch przez przedstawicieli podlaskich klastr6w.
Seminaria zorganizowano dla320 os6b - przedstawicieli klastr6w.

Wspa rcie dokto ra nt6w Un iwersytetu w Biatym stoku
DzialalnoSc WOTT nastawiona jest r6wnie? na wspieranie rozwoju naukowego mlodych
pracownik6w Uniwersy.tetu w Bialymstoku, w tym glownie skierowanych do doktorant6w.
Poza stypendiami przyznanymi w ramach projektu ,,Podlaska Strategia Innowacji" WOTT
rozpoczf, od 01.10.2011 r. realizacjp kolejnego projektu, nastawionego v'ry\qcznie na

wsparcie doktorant6w UwB - ,,Podlaski Fundusz Stypendialny". Projekt bEdzie realizowany
do dnia 3l maja20l3 r.
Celem projektu jest wsparcie finansowe, a dziEki temu zwigkszenie efektywnoSci pracy
naukowo-badawczej, 32 doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku ksztalc4cych sig na
kierunkach uznanych za szczegolnie istotne z punktu widzenia rozwoju wojew6dztwa
(okreSlonych w Regionalnej Strategii Innowacji) przez udzielenie im stypendi6w
doktoranckich wyplacanych przez okres l2 miesiqcy.
Wnioski o przyznanie stypendi6w doktoranckich dla doktorant6w UwB w ramach projektu
doktoranci mogli sklada6 do dnia 10 lutego 2012 r. W regulaminowym czasie do biura
projektu wplyngly 43 aplikacje, z czego 41 wnioskodawc6w spelnilo wymogi formalne
i zostalo dopuszczonych do oceny merytorycznej, kt6rej jednym z element6w byla rozmowa
kwalifikacyjna.
W dniach 23 i 24 lutego 2012 r. na Uniwersytecie w Bialymstoku odbyly siE rozmowy
kwalifikacyjne z kandydatami ubiegaj4cymi sig o przyznanie stypendium doktoranckiego
PFS.

Po przeprowadzonym procesie kwalifikacyjnym i konkursowym komisja stypendialna
przyznala stypendia w wysokoSci 3500 zlmiesigcznie na okres 12 miesipcy trzydziestu dw6m
doktorantom Uniwersltetu w Bialymstoku.
Wybrani stypendySci (2I - kobiety, 11 - mEZczy2ni) reprezentuj4 nastEpujqce dziedziny
naukowe:

o ekonomia- 14

. socjologra * 5

o chemia - 4
c frzyka-3
o biologia - 3

o informatyka-2
o matematyka - 1

12 kwietnia 2012 r. na Uniwersytecie w Bialymstoku odbylo siE uroczyste podpisanie um6w
stypendialnych.
Doktoranci, z kt6rymi zosta\y podpisane umowy stypendialne PFS, sq zobligowani m.in. do
przygotowania w okresie otrzymywania stypendium PFS dw6ch publikacji naukowych oraz
rzetelnej reahzacjr zadai zmierzajqcych do napisania pracy doktorskiej. Ponadto zostanq
zorganizowane dla nich szkolenia z zak<resu ,,Metod komercjalizacji wynik6w badari
naukowych oraz zasad zakladania i prowadzenia firmy spin-out jako podstawowej formy
wsp6lpracy uczelni z gospodark{' orcz seminaria i konferencje.
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