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Wstęp 
Działalność dydaktyczna 
W mijającym roku akademickim uczelnia kontynuowała proces poszerzania i uatrakcyjniania oferty 
programowej. Powołano studia doktoranckie w zakresie biologii, trzy nowe kierunki  studiów 
(ekonomiczno-prawny, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe) oraz 17 nowych specjalności 
w ramach kierunków nowo powołanych oraz już funkcjonujących (biologii,  filologii oraz filologii 
polskiej). Niektóre nowości w ofercie dydaktycznej już na poziomie tegorocznej rekrutacji okazały 
się sukcesem (o jedno miejsce na język angielski stosowany z hiszpańskim ubiegało się 5,6 osób, na 
kierunek ekonomiczno-prawny – 4,6, a na  kulturoznawstwo – 4,4).   
Uniwersytet kontynuował wdrażanie innowacyjnych form nauczania (e-learning, blended 
learning, współpraca z przedsiębiorcami) i rozwijał idee edukacji ustawicznej, o czym świadczy 
dynamiczny rozwój studiów podyplomowych. W roku akademickim 2010/2011 powołano 15 
nowych studiów podyplomowych na pięciu wydziałach, a spośród realizowanych 35 studiów 
podyplomowych osiem było częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków zewnętrznych. 
Senat UwB przyjął kilka ważnych dla całej społeczności akademickiej uchwał dotyczących 
kształcenia. Były to uchwały w sprawie:  

1. zasad tworzenia i funkcjonowania studiów międzywydziałowych prowadzonych przez 
Uniwersytet w Białymstoku; 

2. zmian w Regulaminie studiów będących konsekwencją rezygnacji z dokumentowania 
przebiegu studiów w indeksie;  

3. zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich;  
4. zasad prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.  
Celem zmian było uporządkowanie spraw dotyczących dydaktyki na studiach doktoranckich, 
a także dostosowanie uczelni do zmieniających się warunków (informatyzacja, nowe metody 
kształcenia, zwiększenie zainteresowania studiami międzywydziałowymi).  
 
Studenci i doktoranci  
O naszych studentach świadczy ich ogromna aktywność na wielu polach: naukowym (54 koła 
naukowe), społecznym (10 organizacji), ekologicznym, kulturalnym (2 chóry) i sportowym (AZS), 
co oznacza, że uniwersytet stwarza studentom warunki do rozwoju na wielu płaszczyznach oraz 
realizacji zainteresowań, pasji, talentów. 41 studentów UwB otrzymało stypendia ministra za 
osiągnięcia w nauce. Nasi studenci organizowali bądź współorganizowali stałe cykliczne imprezy 
(Juwenalia, Adapciak, Wampiriada, Studencki Nobel). Z powodzeniem wdrażano kolejne etapy 
programu działań UwB na rzecz studentów niepełnosprawnych. 
Liczba doktorantów na uczelni stale rośnie, co wiąże się przede wszystkim z uruchamianiem 
kolejnych studiów doktoranckich. Doktoranci wykazujący się dużą aktywnością (przede wszystkim 
w działalności naukowej) otrzymali stypendia ze środków pozostających w dyspozycji Uczelni oraz 
ze środków zewnętrznych. Ogólnouczelniana debata na temat studiów doktoranckich przyniosła 
efekty w postaci m.in. diagnozy sytuacji doktorantów w świetle znowelizowanej ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym.  
W związku z nowelizacją ustawy opracowano nowe, obowiązujące od 1 października 2011 r. 
regulaminy przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom oraz doktorantom UwB. 
Stypendium  za wyniki w nauce lub sporcie zostało zastąpione stypendium rektora dla najlepszych 
studentów przyznawanym na wniosek studenta, a stypendium za wyniki w nauce na studiach 
doktoranckich – stypendium dla najlepszych doktorantów. 
 
Zawodowa promocja studentów i absolwentów 
Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku prowadziło poradnictwo zawodowe, którego celem jest 
przygotowanie studentów i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy oraz pośrednictwo 
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pracy, opierające się na współpracy z pracodawcami. Biuro zorganizowało także „Letnią 
Akademię Kariery” , oferującą 15 warsztatów z zakresu rynku pracy oraz umiejętności 
interpersonalnych. W wyniku podjętej współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Białymstoku rozpoczęto badania losów i karier absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku. 
 
Rozwój kadry naukowej  
Z zadowoleniem obserwujemy rozwój naukowy naszej kadry akademickiej. W minionym roku 4 
pracowników Uniwersytetu uzyskało tytuły profesorskie, zaś 13 pracowników stopień naukowy 
doktora habilitowanego. Stopień naukowy doktora zdobyło 25 młodych pracowników naukowych. 
W jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu przeprowadzono 40 przewodów doktorskich. 
Obecnie w uczelni zatrudnionych jest 209 samodzielnych pracowników naukowych (23,5% ogółu 
kadry akademickiej), w tym 53 profesorów zwyczajnych. Adiunkci stanowią 34,5% zatrudnionych, 
asystenci 26,4%, zaś wykładowcy i starsi wykładowcy 12%.   

Działalność naukowo-badawcza 
W ostatnich latach systematycznie zmniejszają się środki finansowe przeznaczone na prowadzenie 
działalności naukowo-badawczej Uczelni pochodzące z dotacji podmiotowej Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Rok 2010 był ostatnim rokiem finansowania badań własnych 
naukowców. W roku 2011 po raz pierwszy otrzymaliśmy środki na finansowanie badań służących 
rozwojowi młodych naukowców w kwocie 421 684 zł. Środki te zostały przyznane w konkursach 
wewnętrznych na 74 projekty badawcze prowadzone przez doktorantów oraz młodych 
pracowników naukowych (do 35 roku życia).  
Liczba projektów badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu utrzymuje się na 
stałym poziomie, w Uniwersytecie realizowanych jest obecnie 75 projektów finansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i 1 projekt finansowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.  

Ze środków europejskich prowadzone są badania naukowe na Wydziale Fizyki w ramach projektu 
FANTOMAS (finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego (2007-2013), a na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii w ramach projektu „Mind the Gap” z programu DAPHNE III.  

Liczba recenzowanych prac naukowych pracowników uniwersytetu nieznacznie spadła w stosunku 
do roku poprzedniego. Liczba punktów za publikacje naukowe w ostatnich latach wynosi ok. 
11 000.  
 
Unowocześniona została aparatura naukowa Uniwersytetu. Uniwersytet w roku 2010 otrzymał 
z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej dotację celową na wyposażenie pracowni i zakup 
aparatury pomiarowej w kwocie 2 595 000 zł, zaś w roku 2011 kwotę 1 980 000 zł. Z funduszy 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Osi priorytetowej Nowoczesna 
Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji realizowany jest projekt "Utworzenie Centrum 
Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku". Projekt znajduje się obecnie 
w ostatniej fazie realizacji. Kwota dofinansowania projektu wynosi ponad 12 mln zł. 
Wydział Fizyki UwB jest partnerem konsorcjum SPINLAB Krajowego Centrum Nanostruktur 
Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej. Projekt jest finansowany z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet II. Infrastruktura strefy B+R. Kwota 
przewidziana dla UwB na zakup unikalnej w skali kraju aparatury naukowej wyniosła ponad 6 mln 
zł.  

Działalność międzynarodowa 
Uczelnia w minionym roku podpisała 6 umów o współpracy naukowej z partnerami z Białorusi, 
Federacji Rosyjskiej, Łotwy, Chińskiej Republiki. Ponadto w ramach programu LLP-Erasmus 
współpracuje z 99 uczelniami partnerskimi UE oraz 3 uczelniami ze Szwajcarii. W minionym roku 
akademickim za granicą studiowało 104 studentów UwB, zaś 21 studentów wyjechało na praktyki. 
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W naszej uczelni studiowało 39 studentów zagranicznych. Systematycznie zwiększa się liczba 
pracowników UwB wyjeżdżających z wykładami oraz w celach szkoleniowych na uczelnie 
zagraniczne. Z wykładami do uczelni partnerskich wyjechało 35 nauczycieli akademickich, 
a w celach szkoleniowych 11 nauczycieli. Na UwB wykłady prowadziło 11 nauczycieli z zagranicy.  

Biblioteka Uniwersytecka 
W maju 2010 utworzono Oddział Wolnego Dostępu pozwalający czytelnikom na samodzielne 
korzystanie z księgozbioru. Ze względu na rosnącą liczbę odwiedzin oddziału w roku akademickim 
2010/2011 prowadzono prace nad udostępnieniem czytelnikom kolejnego piętra tej czytelni. 
Systematycznie zwiększa się wykorzystanie prenumerowanych baz danych (6 zagranicznych, 5 
krajowych) przez pracowników Uniwersytetu. Liczba wejść do baz danych za pośrednictwem sieci 
uniwersyteckiej i z komputerów prywatnych wyniosła ponad 475 tys. Zauważyć należy znaczny 
wzrost wykorzystania baz danych z komputerów domowych.  

Dzięki środkom finansowym z PFRON biblioteka została wyposażona w sprzęt o wartości ponad 
100 000 zł do obsługi osób niedosłyszących oraz niedowidzących oraz niepełnosprawnych 
ruchowo. Za swoje działania biblioteka otrzymała wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku 
w konkursie „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”. 

Sali audytoryjnej nadano imię Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na 
Uchodźstwie, a biblioteka otrzymała w darze wyposażenie gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego.  

Wydawnictwa 
Mamy za sobą kolejny rok akademicki, bogaty w liczne pozycje książkowe wydane przez 
wydawnictwa funkcjonujące na i przy Uniwersytecie (Wydawnictwo UwB, Temida 2 i Trans 
Humana). Opublikowały one 90 tytułów (ponad 22 tys. egz.), spośród których przytłaczająca 
większość to efekt twórczej  działalności pracowników naszej uczelni. Wydawnictwa nie tylko 
wydają książki, ale również je promują – prezentując w trakcie konferencji naukowych 
organizowanych na poszczególnych wydziałach oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej, a także na 
targach oraz wystawach – krajowych i zagranicznych (Poznań, Warszawa, Paryż). Ponownie jedna 
z książek Wydawnictwa Trans Humana uznana została za najlepszą polską książkę akademicką 
roku. 

Informacja i promocja 
Rok akademicki 2010/2011 był rokiem intensyfikacji działań informacyjnych i promocyjnych 
Uniwersytetu. Dzięki partnerstwu z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Politechniką 
Białostocką i jedną z miejscowych firm wydawniczych, realizując projekt pn. Białystok – dobre 
miejsce do studiowania, zapewniono trwały, masowy przekaz informacji o działalności 
i możliwościach edukacyjnych naszej uczelni wśród ponad 20 tys. uczniów klas maturalnych, 
pomagając im w przygotowaniu się do matury. W takim właśnie nakładzie rozeszły się 4 numery 
wydawanego w ramach tego partnerstwa kwartalnika „Eureka”. Mogło to istotnie wpłynąć na 
wizerunek Uniwersytetu wśród potencjalnych kandydatów na studia i ich rodzin. Ponadto – 
zaowocowało kilkudziesięcioma audycjami radiowymi i telewizyjnymi. Ponieważ był to projekt 
realizowany z funduszy zewnętrznych, pozwolił na zrealizowanie innych działań promocyjnych. 
Efektem ich było m.in. nadanie i wydanie filmu o Uniwersytecie, nowa szata graficzna naszej 
strony internetowej, duża liczba spotkań pracowników uczelni z uczniami szkół województwa 
podlaskiego. 

Informatyka i informatyzacja 
To nie omyłka w tytule – na Uniwersytecie trwa udany proces informatyzowania procesu 
dydaktycznego i zarządzania uczelnią. Co więcej, nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni 
uczestniczą w przygotowywaniu oraz realizacji strategii regionalnej informatyzacji podlaskiej 
administracji, edukacji i służby zdrowia. 
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Współpraca z Regionem 
Uniwersytet w Białymstoku jest młodą placówką akademicką, która powstała w 1997 roku. 
Aktywnie przyczynia się do rozwoju regionalnego całego Podlasia, co wynika z roli uczelni jako 
instytucji naukowej, badawczej, kształcącej profesjonalne kadry dla  gospodarki na poziomie 
wyższym, wpływa na socjoekonomiczny rozwój regionu. 
 
W wymiarze regionalnym dynamizujemy współpracę z gospodarką, realizujemy już wiele 
projektów odpowiadających wyzwaniom praktyki np. „Nowoczesne i efektywne kształcenie we 
współpracy z przedsiębiorcami”, „Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości”, „Nauka i praca 
dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu”, Białostocka Akademia Samorządowa, „Startuj w 
biznesie” czy „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”. 

 Zespół Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii, którego zadaniem jest nawiązanie i 
rozwój kontaktów między naukowcami i przedsiębiorcami, uczestniczy w realizacji kluczowego dla 
regionu projektu „Regionalna Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” (RSI). Jest to 
projekt systemowy realizowany w partnerstwie przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego (UMWP – Lider partnerstwa) oraz Uniwersytet w Białymstoku (Partner) w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.2.2.  
W listopadzie 2010 roku WOTT przyznał 20 stypendiów młodym doktorantom, prowadzącym 
badania w kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb województwa, 
wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego. Stypendia wypłacane 
były przez 12 miesięcy w kwocie 4700 zł miesięcznie.  
Każdy ze stypendystów w okresie wypłacania stypendiów otrzymał łącznie 56 400 zł. 

W ramach projektu RSI dotychczas przeprowadzono szereg prac badawczych i analitycznych 
zakończonych kilkunastoma raportami. Zorganizowano wiele konferencji poświęconych 
innowacyjności, regionalny konkurs pod nazwą „Podlaski Innowator 2011”, a  kapituła konkursu 
wyłoniła laureatów w czterech kategoriach: 

• Innowacyjne Przedsiębiorstwo 
• Innowacyjny Samorząd, 
• Instytucja Wspierająca Innowacje, 
• Osoba Kreująca Innowacyjne Rozwiązania. 

Przygotowano nowy projekt „Podlaski Fundusz Stypendialny” na który uzyskano stuprocentowe 
dofinansowanie. Projekt będzie realizowany od 01.10.2011 do 31.05.2013. 
Celem projektu jest wsparcie finansowe 30 doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku kształcących 
się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa 
(określonych w RSI) przez udzielenie im stypendiów doktoranckich wypłacanych przez okres 12 
miesięcy. 
Innowacje, nowe kierunki badań stosowanych to wszechobecny trend w polskich środowiskach 
naukowo-badawczych. Należy podkreślić , że UwB zajął w latach 2010 i 2011  - 3 miejsce w 
konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”, zorganizowanym przez 
Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Jako kryteria oceny brano pod uwagę m.in. 
uczelnia widoczna w Internecie, nowoczesne technologie wykorzystywane w dydaktyce, 
technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedz,  tworzenie perspektyw zawodowych. 

Projekt „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” uruchomił na 
naszej uczelni kursy e-lerningowe  i platformę do kontaktów student – pracodawca. 

Za utworzenie nowego kierunku „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” we współpracy 
z przedsiębiorcami, otrzymaliśmy wyróżnienie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. 
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Uczestniczymy w tworzeniu Krajowego Centrum Nanostruktur  Magnetycznych do zastosowań w 
elektronice Spinowej – SPINLAB, czy w realizacji Projektu Utworzenie Centrum Syntezy i Analiz 
BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku.  Lista projektów realizowanych na UwB jest długa. 

Inwestycje 

Inwestycje w kapitał intelektualny wymagają także inwestowania w sferze materialnej, dlatego też  
UwB rozpoczął największą inwestycję w swojej historii – budowę kampusu. 1 grudnia wyłoniono 
wykonawcę – firmę Mostostal Warszawa SA. Inwestycja współfinansowana jest z dwóch unijnych 
programów.  Obiekty Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z 
Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym, realizowane są w ramach programu Rozwój Polski 
Wschodniej, a budowa  obiektów Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii  realizowana jest  w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowo powstałe obiekty, 
odpowiadające współczesnym standardom i wymogom dydaktycznym na miarę XXI wieku zostaną 
wyposażone w specjalistyczny sprzęt wykorzystujący nowoczesne technologie. Dzięki temu 
przedsięwzięciu w Białymstoku powstanie  nowoczesna baza dydaktyczna i naukowo-badawcza, co 
pozwoli na aktywniejsze włączenie się UwB w tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na 
wiedzy.  

Ważną realizowaną inwestycją jest budowa Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. 
Świerkowej. 
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1. Władze rektorskie  
Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku w kwietniu i maju 2008 roku dokonało wyboru 
władz rektorskich na czteroletnią kadencję 2008-2012 w następującym składzie: 
Rektor  
- prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz 
Prorektorzy 
- dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB  - ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
- dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB   - ds. Dydaktycznych i Studenckich  
- dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB  - ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem  
- dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB   - ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu 
  

2. Działalność Senatu i Rektora 

2.1. Skład Senatu 
 
Rektor  
- prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz  
Prorektorzy  
- dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB  - ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
- dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB   - ds. Dydaktycznych i Studenckich 
- dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB   - ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem 
- dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB   - ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu 
Dziekani 
- prof. dr hab. Anatol Kojło    - Wydział Biologiczno-Chemiczny 
- dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB   - Wydział Ekonomii i Zarządzania 
- dr hab. Bogusław Nowowiejski, prof. UwB  - Wydział Filologiczny 
- dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB   - Wydział Fizyki 
- prof. dr hab. Andrzej Sadowski    - Wydział Historyczno-Socjologiczny 
- prof. dr hab. Anatol Odzijewicz    - Wydział Matematyki i Informatyki 
- dr hab. Elwira Kryńska, prof. UwB   - Wydział Pedagogiki i Psychologii 
- prof. dr hab. Leonard Etel     - Wydział Prawa 
- dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB  - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
- dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB   - Wydział Administracji w Siedlcach 
Przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich: 
- prof. dr hab. Andrzej Górniak    - Wydział Biologiczno-Chemiczny 
- dr hab. Henryk Wnorowski, prof. UwB   - Wydział Ekonomii i Zarządzania 
- prof. dr hab. Leonarda Dacewicz    - Wydział Filologiczny 
- dr hab. Piotr Jaranowski, prof. UwB   - Wydział Fizyki 
- dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB   - Wydział Historyczno-Socjologiczny 
- dr hab. Stanisław Uba, prof. UwB    - Wydział Matematyki i Informatyki 
- dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB   - Wydział Pedagogiki i Psychologii 
- prof. dr hab. Stanisław Prutis    - Wydział Prawa 
- dr hab. Tadeusz Łozowski, prof. UwB   - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
- dr hab. Janusz Stankiewicz, prof. UwB   - Wydział Administracji w Siedlcach 
Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich: 
- dr Beata Kalska-Szostko     - Wydział Biologiczno-Chemiczny 
- dr Ewa Tokajuk      - Wydział Ekonomii i Zarządzania 
- dr Maciej Horowski     - Wydział Matematyki i Informatyki 
- dr Wojciech Siwak      - Wydział Pedagogiki i Psychologii 
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Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
- mgr Elżbieta Pietruczanis     - Główny Specjalista ds. Szkolnictwa Wyższego 
- mgr Małgorzata Ludera     - Kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich 
- mgr Jadwiga Maj      - Wydział Biologiczno-Chemiczny 
Przedstawiciele doktorantów: 
- mgr Paweł Konopka     - Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Przedstawiciele studentów:  
- Urszula Bondaruk      - Wydział Matematyki i Informatyki 
- Justyna Marta Konopka     - Wydział Matematyki i Informatyki 
- Karolina Zapolska      - Wydział Prawa 
- Rafał Jurowiec      - Wydział Prawa 
- Kamil Łapiński      - Wydział Fizyki 
- Sławomir Łukjaniuk     - Wydział Ekonomii i Zarządzania 
- Tomasz Filipowicz      - Wydział Historyczno-Socjologiczny 
Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym: 
- mgr Tomasz Zalewski     - Kanclerz UwB 
- mgr Anna Jarzęmbska     - Kwestor UwB 
- mgr Halina Brzezińska-Stec    - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
- dr Małgorzata Furmańska, NSZZ „Solidarność” - Wydział Pedagogiki i Psychologii 
- dr Ewa Matuszczyk, ZNP     - Wydział Historyczno-Socjologiczny 
Zaproszeni goście: 
- dr Anna Harbig      - SPNJO 
- mgr Jerzy Koniecko     - Alliance Francaise 
- mgr Adam Wyszczelski     - SWFiS 
- mgr Elżbieta Kozłowska-Świątkowska   - Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
- mgr Małgorzata Sadłowska-Suprun   - Dział Informacji i Promocji 
- mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk    - Radca Prawny 
- mgr Michał Prutis      - Radca Prawny 

 
2.2. Komisje UwB 
 
W roku 2010/2011 w Uniwersytecie działały: 
 
Komisje Senackie: 
 
- Senacka Komisja ds. Nauki 
przewodnicząca dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB 
- Senacka Komisja ds. Kształcenia 
przewodnicząca dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB 
- Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa 
przewodniczący dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB 
- Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia 
przewodnicząca prof. dr hab. Leonarda Dacewicz 
- Senacka Komisja Prawno-Statutowa 
przewodniczący dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB 
- Senacka Komisja Oceniająca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydziałami 
przewodniczący dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB 
Komisje oceniające i dyscyplinarne: 
- Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym oraz Dziekanów 
przewodniczący prof. dr hab. Emil Pływaczewski 
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- Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Ocen Nauczycieli Akademickich 
przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz 
 
- Ogólnouczelniana Komisja ds. Stypendiów Naukowych 
przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Włostowski 
- Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich 
przewodniczący prof. dr hab. Cezary Kulesza, prof. UwB 
- Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów 
przewodniczący mgr Dariusz Kużelewski 
- Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów 
przewodniczący dr Rafał Dowgier 
 
Inne komisje: 
- Uczelniana Komisja Wyborcza 
przewodniczący dr Andrzej Jackiewicz 
- Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 
przewodnicząca dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB 
 

2.3. Uchwały Senatu 

W roku akademickim 2010/2011 Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 132 uchwały                 
w sprawach: 

• związanych z nadaniem tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (4),   
• wniosków o nadanie orderów i odznaczeń; przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej 

(2),  
• przyznania „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku”; nadania tytułu „Zasłużony dla 

Uniwersytetu” (2),  
• Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku; Uczelnianego Systemu Zapewnienia 

i Doskonalenia Jakości Kształcenia (2), 
• zasad tworzenia i funkcjonowania studiów międzywydziałowych prowadzonych przez 

Uniwersytet w Białymstoku (1),  
• zasad prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość (1),  
• zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich (1), 
• tworzenia i prowadzenia kierunków studiów i specjalności;  tworzenia, zmiany nazwy oraz 

likwidacji studiów podyplomowych; przekroczenia w planach studiów stacjonarnych 
minimalnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku 
i poziomu kształcenia (24),  

• zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia 
i studia drugiego stopnia; zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia 
doktoranckie; zasad  przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 
centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym 
organizowanych przez uczelnię (11), 

• limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia              
i studia drugiego stopnia; limitów przyjęć kandydatów na studia trzeciego stopnia-studia 
doktoranckie (2),  

• mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego (18), 
• zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego (23), 
• zmian w strukturze organizacyjnej jednostek uniwersytetu (7), 
• umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi (10), 
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• zatwierdzenia sprawozdania Rektora (1), 
• planu rzeczowo-finansowego, nowelizacji planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-
finansowego, wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego UwB oraz                   
w innych sprawach  związanych  z gospodarką finansową uniwersytetu (9), 

• uzupełnienia składu Komisji Senackich, Komisji Dyscyplinarnych oraz Uczelnianej Komisji 
Wyborczej (7), 

• innych istotnych dla uniwersytetu (7), 
• Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął również stanowisko w sprawie poparcia działań 

związków zawodowych. 

2.4. Zarządzenia Rektora 
 

W roku akademickim 2010/2011 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 22 zarządzenia, 
ustalające lub zmieniające na Uniwersytecie w Białymstoku zasady w zakresie: 

• utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno-Chemicznym (1),  
• organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 
• prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów                          

z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) (1), 
• wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku (2),  
• Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 

2011/2012 (2), 
• powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2011/2012 (1),  
• Regulaminu Domów Studenta Uniwersytetu w Białymstoku (1),  
• rejestrowania publikacji naukowych i popularno-naukowych pracowników Uniwersytetu  

w Białymstoku (1), 
• kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz stopni naukowych (1),  
• w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-

Informatycznym w Wilnie (1), 
• regulaminu audytu wewnętrznego Uniwersytetu w Białymstoku; powołania                              

w Uniwersytecie w Białymstoku Komisji ds. Kontroli Zarządczej (2),  
• utworzenia w ramach administracji centralnej – Samodzielnej Sekcji Multimedialnej (1), 
• ochrony informacji niejawnych, szkolenia obronnego i obrony cywilnej (7). 
 

2.5. Decyzje 

W roku akademickim 2010/2011 wydano 75 decyzji, w tym 1 decyzję Rektora i 74 decyzje 
Kanclerza. Były to decyzje w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia 
publicznego (75).  
Decyzje te dotyczyły: 

• szeroko pojętych prac remontowo-budowlanych, remontowych i inwestycyjnych,   
projektowych (9),  

• zakupu  i montażu aparatury badawczo-naukowej (13), 
• zakupu sprzętu multimedialnego, urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, materiałów 

eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów (9), 
• zakupu innych towarów i usług (37), m. in. mebli wraz z montażem, oleju napędowego 

grzewczego, wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów płynnych materiałów 
reklamowych i promocyjnych, samochodu osobowego, druku i oprawy książek (publikacji), 
druków akcydensowych, blankietów elektronicznych legitymacji studenckich (ELS), usługę 
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telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej, usługę ubezpieczenia majątku 
i odpowiedzialności cywilnej, licencji na oprogramowanie Blackboard, bonów towarowych 
w formie papierowej: oraz usług wynikających z potrzeb realizacji projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

• inne (7).  
 

Pisma okólne  
W roku akademickim 2010/2011 wydano 3 pisma okólne. W tym: 

• pismo okólne Rektora w sprawie zasad sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów 
w języku angielskim (1), 

• pisma okólne Kanclerza w sprawie kontroli stanu sprawności technicznej obiektów będących 
w dyspozycji Uniwersytetu w Białymstoku (2).  

 
Komunikaty 
W roku akademickim 2010/2011 wydano 4 komunikaty Rektora w sprawach: 

• zmiany zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku (1), 
• zmiany zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku (1), 
• ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach 

wyższych i doktoranckich w roku akademickim 2010/2011 (1), 
• ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym 

w Wilnie w roku akademickim 2010/2011 (1). 

2.6. Jednostki organizacyjne 

Wydziały: 
Wydział Biologiczno-Chemiczny 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Filologiczny 
Wydział Historyczno-Socjologiczny 
Wydział Matematyki i Informatyki 
Wydział Fizyki 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Wydział Prawa 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
Wydział Administracji w Siedlcach 
Jednostki Międzywydziałowe: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Katedra Teologii Katolickiej 
Katedra Teologii Prawosławnej 
Centrum Edukacji Nauczycieli 
Jednostki Ogólnouczelniane: 
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy 
Jednostki Pozawydziałowe: 
Archiwum 
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii 
Inne Jednostki: 
Ośrodek Alliance Française 
Instytut Studiów Wschodnich – w organizacji 
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3. Studia i studenci 

3.1. Rekrutacja na studia wyższe 

O przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011 ubiegało się 
12 711 kandydatów. W wyniku rekrutacji przyjęto na pierwszy rok studiów łącznie 6 416 osób, 
w tym: na studia stacjonarne 3 762 osób (2 554 na studia pierwszego stopnia, 1 208 na studia 
drugiego stopnia) oraz na studia niestacjonarne 2 654 osoby (1 469 na studia pierwszego stopnia, 
1 185 na studia drugiego stopnia). W porównaniu do wyników rekrutacji z roku ubiegłego łączna 
liczba przyjętych na studia wzrosła o 939 osób. Znaczący wzrost liczby przyjętych nastąpił przede 
wszystkim w związku z dużym zainteresowaniem kandydatów stacjonarnymi studiami drugiego 
stopnia, co obrazuje wykres 1.  
 
Wykres 1. Rekrutacja w latach 2009-2010 studia stacjonarne II stopnia 

 

Na studiach stacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami ze względu na liczbę zapisów okazały 
się: pedagogika (1068 kandydatów na 320 miejsc), ekonomia (990/120), prawo (885/200), filologia 
angielska (593/120) i zarządzanie (467/120). Ze względu na liczbę osób przypadających na jedno 
miejsce największym zainteresowaniem cieszyły się: ekonomia (8,2), administracja (7,6), 
europeistyka (6,3), MSG (5,8) oraz filologia angielska (4,9).  
W roku akademickim 2010/2011 przeprowadzono pierwszą rekrutację na kierunek polityka 
społeczna. W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia przyjęto 204 
osoby. Duże zainteresowanie kandydatów tym kierunkiem studiów pozytywnie wpłynęło na ogólny 
wynik rekrutacji.  
Szczegółowe informacje dotyczące wyników rekrutacji na kierunki studiów w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustruje tabela 1. 
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Tabela 1. Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 
 

Liczba przyjętych na poszczególne formy studiów w 
roku akademickim 2010/2011 Wydział Kierunek studiów 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Biologia 151 – 

Chemia 138 – B-Ch 

Ochrona środowiska 125 – 

Ekonomia 248 271 
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 

123 227 E i Z 

Zarządzanie 248 174 

Filologia polska 179 14 
Filologia, filologia 
angielska 

151 135 
Filologia, filologia 
białoruska 

10 – 
Filologia, filologia 
francuska 

68 – 
Filologia, filologia 
rosyjska 

229 15 

Fil. 

Informacja naukowa i 
bibliotekoznawstwo 

6 2 

Fizyki Fizyka 23 – 

Historia 159 28 

Socjologia 152 33 H-S 

Stosunki 
międzynarodowe 

124 45 
Edukacja techniczno-
informatyczna 

8 – 

Informatyka 94 20 
Informatyka i 
ekonometria 

42  
M i I 

Matematyka 168 – 

Pedagogika 596 660 

Polityka społeczna 81 112 P i P 

Praca socjalna 50 21 

Administracja 120 541 

Europeistyka 113 32 Prawa 

Prawo 220 198 

Adm.  Administracja – 126 

Ekonomia 97 – Ekon.-Inf.        w 
Wilnie Informatyka 39 – 
 Razem 3762 2654 

 

Porównanie wyników rekrutacji z kilku lat wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową, zarówno 
jeśli idzie o liczbę kandydatów na studia stacjonarne, jak i o liczbę przyjętych (por. wykres 2). 
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Wykres 2. Rekrutacja w latach 2004-2010 (studia stacjonarne) 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 
Według stanu na dzień 30.09.2011 r. na studia stacjonarne i niestacjonarne zarejestrowało się 
13 878 kandydatów. W wyniku rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia 
magisterskie przyjęto 2808 osób (na limit miejsc 3002), na studia drugiego stopnia 1217 osób (na 
limit miejsc 1470). Na studia niestacjonarne przyjęto łącznie 2162 osób, w tym na studia 
niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 1066 osób, na studia drugiego 
stopnia 1096 osób. 

3.2. Kształcenie w liczbach 

Uniwersytet w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011 kształcił na wszystkich formach 
prowadzonych studiów łącznie 18 308 studentów, w tym 15 669 studentów studiów wyższych, 289 
doktorantów (zob. p. 3.7.) oraz 2 350 słuchaczy studiów podyplomowych (zob. p. 3.8.).  
 
Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów i formach kształcenia 
Z łącznej liczby 15 669 studentów studiów wyższych (wg stanu na dzień 30.11.2010 r.) na studiach 
stacjonarnych studiowało 8 941 studentów, a na studiach niestacjonarnych – 6 728 studentów. 
Szczegółowe dane dotyczące liczby kształconych studentów z podziałem na kierunki i lata studiów 
w roku sprawozdawczym przedstawiono w  tabelach 2 i 3. 
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Tabela 2.  Studenci studiów stacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 
 

Rok studiów  

 

Wydział/Kierunek/Specjalność 
I II III IV V 

II 
stopień 

Po 
ostatnim 

roku 
studiów 

Liczba 
studentów 

 233 166 138 0 116 137 1 791 

Biologia 90 62 55 0 69 55 1 332 

Chemia 78 67 52 0 47 33 0 277 
B-Ch 

Ochrona środowiska 65 37 31 0 0 49 0 182 

 334 264 206 0 154 546 27 1531 

Ekonomia 105 199 121 0 154 222 9 810 

Zarządzanie 123 65 85 0 0 224 18 515 E i Z 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 106 0 0 0 0 100 0 206 

 478 308 245 0 176 106 0 1313 

Filologia sp.: filologia angielska 130 80 77 0 0 0 0 287 

Filologia sp.: filologia białoruska 0 18 6 0 9 0 0 33 

Filologia sp.: filologia francuska 60 40 24 0 0 0 0 124 

Filologia sp.: filologia rosyjska 182 89 63 0 52 38 0 424 

Fil. 

Filologia polska 106 81 75 0 115 68 0 445 

 29 19 15 0 17 5 0 85 Fiz. 
Fizyka 29 19 15 0 17 5 0 85 

 281 191 186 0 193 163 4 1018 

Historia 90 56 70 0 103 76 1 396 

Socjologia 79 64 61 0 90 87 3 384 H-S 

Stosunki międzynarodowe 112 71 55 0 0 0 0 238 

 250 90 72 0 55 67 6 540 

Matematyka 121 45 43 0 36 35 6 286 

Informatyka 95 35 13 0 19 32 0 194 
M i I 

Informatyka i ekonometria 34 10 16 0 0 0 0 60 

 336 395 254 0 337 404 10 1736 

Pedagogika 289 359 209 0 337 314 9 1517 

Praca socjalna 47 36 45 0 0 0 1 129 
P i P 

Polityka społeczna 0 0 0 0 0 90 0 90 

 315 284 284 191 204 207 1 1486 

Prawo 207 187 196 191 204 0 0 985 

Europeistyka 50 49 39 0 0 100 1 239 Prawa 

Administracja 58 48 49 0 0 107 0 262 

 158 166 114 0 0 0 3 441 

Ekonomia 105 117 96 0 0 0 3 321 

E- I   
w 
Wilnie 

Informatyka 53 49 18 0 0 0 0 120 

Razem 2414 1883 1514 191 1252 1635 52 8941 
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Tabela 3. Studenci studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 
 

Rok studiów  

Wydział/Kierunek/Specjalność 
I II III IV V 

II 
stopień 

Po 
ostatnim 

roku 
studiów 

Liczba 
studentów 

 346 66 83 0 97 553 6 1151 

Ekonomia 150 66 62 0 97 210 4 589 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 154 0 0 0 0 158 0 312 
E i Z 

Zarządzanie 42 0 21 0 0 185 2 250 

 53 24 59 0 90 242 0 468 

Filologia, sp.: filologia angielska 53 24 43 0 34 234 0 388 Fil. 

Filologia polska 0 0 16 0 56 8 0 80 

 43 66 91 0 95 86 0 381 

Historia 0 0 0 0 38 0 0 38 

Socjologia 0 24 43 0 57 49 0 173 
H-S 

Stosunki międzynarodowe 43 42 48 0 0 37 0 170 

 0 0 0 0 0 19 0 19 M i I 
Informatyka 0 0 0 0 0 19 0 19 

 332 261 262 0 248 901 39 2043 

Pedagogika 316 245 245 0 248 787 39 1880 

Polityka społeczna 0 0 0 0 0 114 0 114 
P i P 

Praca socjalna 16 16 17 0 0 0 0 49 

 396 370 325 180 213 738 10 2232 

Prawo 205 162 223 180 213 0 0 983 

Europeistyka 0 31 29 0 0 76 1 137 
Prawa 

Administracja 191 177 73 0 0 662 9 1112 

 0 0 0 0 0 434 0 434 Adm.  
Administracja 0 0 0 0 0 434 0 434 

Razem 1170 787 820 180 743 2973 55 6728 
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Studenci niepełnosprawni  
Uniwersytet w Białymstoku stwarza coraz lepsze warunki dostępu do studiów osobom 
niepełnosprawnym poprzez realizację działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych   
studentów niepełnosprawnych w ramach przyjętego przez Senat UwB Programu „Uniwersytet 
Szansą dla Wszystkich” (por. p. 3.3.), dlatego też liczba osób niepełnosprawnych podejmujących 
naukę w naszej uczelni stale wzrasta. W roku akademickim 2010/2011 na Uniwersytecie 
w Białymstoku studiowało 197 studentów niepełnosprawnych. W porównaniu z rokiem 
akademickim 2008/2009 liczba studentów niepełnosprawnych kształcących się w Uniwersytecie 
w Białymstoku wzrosła o 83 osoby. Tabela 4 zawiera informacje o liczbie studentów 
niepełnosprawnych studiujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych naszej uczelni. 
Tabela 4. Liczba studentów niepełnosprawnych na poszczególnych wydziałach 

Wydział Liczba studentów 

Biologiczno-Chemiczny 15 

Ekonomii i Zarządzania 24 

Filologiczny 17 

Fizyki 2 

Historyczno-Socjologiczny 21 

Matematyki i Informatyki 8 

Pedagogiki i Psychologii 64 

Prawa 46 

Razem 197 

Studenci zagraniczni  
Coraz liczniejszą grupę wśród społeczności studenckiej stanowią studenci cudzoziemcy. W roku 
akademickim  2010/2011 w Uniwersytecie w Białymstoku kształciło się 618 cudzoziemców (por.  
tabelę 5). Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili studenci Wydziału Ekonomiczno-
Informatycznego w Wilnie. 
Tabela 5.  Studenci zagraniczni na UwB 

Kraj 
Liczba 
studentów 

Albania 1 

Armenia 3 

Białoruś 153 

Litwa 447 

Irlandia 1 

Niemcy 1 

Rosja 3 

Ukraina 7 

USA 1 

Szwecja 1 

Razem 618 
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Absolwenci 
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Białymstoku opuściło (według stanu na dzień 
1.09.2011 r.) 3 289 absolwentów. 128 osób z tego grona otrzymało dyplom z wyróżnieniem (por. 
tabela 6), co stanowi 3.9 %. 
 
Tabela 6. Liczba przyznanych dyplomów z wyróżnieniem 

Wydział 
Liczba dyplomów 
honorowych 

Biologiczno-Chemiczny 3 

Ekonomii i Zarządzania  34 

Filologiczny 18 

Historyczno-Socjologiczny 17 

Matematyki i Informatyki 3 

Pedagogiki i Psychologii 20 

Prawa 29 

Ekonomiczno-Informatyczny               
w Wilnie 

4 

Razem 128 

Od chwili utworzenia Uniwersytetu w Białymstoku na 41 800 wypromowanych absolwentów (por. 
tabela 7), dyplom honorowy uzyskało 965 studentów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami 
w nauce, co stanowi 2,3% ogółu absolwentów.  
 
Tabela 7. Liczba absolwentów UwB w latach 1998-2010 

Liczba absolwentów wydziałów w danym roku akademickim 

Wydział 

1
9

9
7

/ 1
9

98
 

1
9

9
8

/1
9

9
9

 

1
9

9
9

/2
0

0
0

 

2
0

0
0

/2
0

0
1

 

2
0

0
1

/2
0

0
2

 

2
0

0
2

/2
0

0
3

 

2
0

0
3

/2
0

0
4 

 

2
0

0
4

/2
0

0
5

 

2
0

0
5

/2
0

0
6

 

2
0

0
6

/2
0

0
7

 

2
0

0
7

/2
0

0
8

 

2
0

0
8

/2
0

0
9

 

2
0

0
9

/2
0

1
0

 

O
g

ó
łe

m
 

B-Ch 91 73 85 106 95 93 97 118 104 106 148 134 267 1517 

E i Z 599 452 271 526 553 519 508 506 425 480 522 461 688 6510 

Fil. 242 279 257 302 359 326 282 287 332 423 406 368 512 4375 

H-S 91 109 132 124 141 169 197 240 282 162 229 296 424 2596 

M i I 194 149 176 221 148 231 182 106 195 198 136 103 111 2150 

Fizyki - - - - - - - - - - 24* 24 13 48 

P i P 1125 1117 929 921 1020 1018 565 621 661 772 635 638 1127 11149 

Prawa 528 543 518 519 871 1023 1035 711 732 754 1019 1011 839 10103 

Ekon.- Inf.  w Wilnie  - - - - - - - - - - - - 63** 63 

Razem 2870 2722 2368 2719 3187 3379 2866 2589 2731 2895 3119 3035 4044 38511 

*Wydział Fizyki został utworzony w 2007 roku, ale kierunek fizyka był prowadzony wcześniej 

** Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie został utworzony w 2007 roku 
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Nowe kierunki i specjalności 
W roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy nowe kierunki 
studiów (por. tabelę 8) oraz 17 nowych specjalności w ramach kierunków już funkcjonujących oraz 
nowo powołanych (por. tabelę 9). 
 
Tabela 8. Nowe kierunki studiów 

 

 

 

 

 

 
Tabela 9. Nowe specjalności na kierunkach studiów 

Kierunek studiów Stopień kształcenia Nowa specjalność 

I st. biologia eksperymentalna i molekularna 

I st. ekologia i zarządzanie środowiskiem 
przyrodniczym 

Biologia 

I st. mikrobiologia 

I st. sektor prywatny Ekonomiczno-prawny 
I st. sektor publiczny 

I st. język angielski stosowany, z hiszpańskim 

I st. filologia białoruska – słowianoznawstwo 
wschodnie I st. język francuski stosowany, z hiszpańskim 

Filologia 

I st. filologia rosyjska z językiem białoruskim 

Filologia polska II st. informacyjno-księgoznawcza 

I st. turystyka kulturowa 

I st. reklama i public relations 

I st. media i komunikowanie 

II st. kultura Podlasia 

II st. kultura III wieku 

II st. filmoznawstwo-medioznawstwo 

Kulturoznawstwo 

II st. krytyka sztuki 

 

W roku akademickim po raz pierwszy zrekrutowano studentów na kierunek polityka społeczna 
w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia (por. p. 3.1). 
 

3.3. Jakość kształcenia 

Akredytacje 
Akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej posiadają następujące kierunki studiów: 
 
1. Administracja. Uchwała z dnia 23.04.2009 r. pozytywna następna ocena 2014/2015 
2. Chemia. Uchwała z dnia 28.02.2008 r. pozytywna następna ocena 2013/2014 
3. Biologia  Uchwała z dnia 2.09.2010 r. pozytywna następna ocena 2015/2016 
4. Ekonomia. Uchwała z dnia 22.09.2011r. pozytywna następna ocena 2016/2017 

Jednostka organizacyjna  Kierunek studiów 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Prawa 

ekonomiczno-prawny 
stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia 

Wydział Filologiczny  
Wydział Pedagogiki i Psychologii 

kulturoznawstwo 
stacjonarne studia pierwszego stopnia 
niestacjonarne studia drugiego stopnia 

Wydział Prawa 
bezpieczeństwo narodowe 
niestacjonarne studia pierwszego stopnia 
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5.Zarzadzanie. Uchwała z dnia 22.09.2011r.        pozytywna następna ocena 2016/2017 
6. Filologia polska. Uchwała z dnia 6.09.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
7. Filologia czekamy na uchwałę PKA 
8. Fizyka. Uchwała z dnia 14.06.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
9. Historia. Uchwała z dnia 14.06.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
10. Informatyka. Uchwała z  dnia 21.01.2010 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
11. Matematyka studia I stopnia. pozytywna następna ocena 2012/2013 
Uchwała z dnia 20.09.2007 r.  
12.Matematyka studia II stopnia. pozytywna następna ocena 2012/2013 
Uchwała  z dnia 11.12.2008 r. 
13. Ochrona Środowiska. pozytywna następna ocena 2014/2015 
Uchwała z dnia 17.09.2009 r.     
14. Socjologia. Uchwała z dnia 2.09.2010 r. pozytywna następna ocena 2015/2016 
15. Pedagogika.  Uchwała z dnia 14.02.2008 r. pozytywna następna ocena 2013/2014 
16. Prawo. Uchwała z dnia 23.04.2009 r. pozytywna następna ocena 2014/2015 
17. Ekonomia w Wilnie  
Uchwała z dnia 7.07.2011 r. pozytywna następna ocena 2016/2017 
Akredytacje europejskie: 
Chemia. Uchwała z dnia 5.06.2008 r. Eurobachelor Label i Euromaster Label 
 
W roku akademickim 2010/2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości 
kształcenia na kierunkach: biologia, ekonomia, filologia, socjologia i zarządzanie. Wszystkie 
poddane ocenie kierunki uzyskały pozytywną ocenę PKA. 
 
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i szczególne osiągnięcia w sporcie są wyjątkowym 
wyróżnieniem cieszącym się dużym uznaniem środowiska akademickiego. Stypendia przyznawane 
są studentom szczególnie zaangażowanym w życie naukowe i kulturalne uczelni. W roku 
akademickim 2010/2011 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał studentom Uniwersytetu 
w Białymstoku 41 stypendiów za osiągnięcia w nauce. Największą liczbę studentów, którzy 
uzyskali stypendium ministerialne w roku akademickim 2010/2011 r. stanowili studenci Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania (por. tabelę 10).  
 
Tabela 10. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Wydział  
Liczba 
studentów 

Ekonomii i Zarządzania 29 

Filologiczny 1 

Historyczno-Socjologiczny 2 

Pedagogiki i Psychologii 2 

Prawa 7 

Razem 41 

 
Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 
Zgodnie z §12 ust. 2 Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 
kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych 
w październiku 2010 r. przedłożyli sprawozdania  z działania systemów w poszczególnych 
jednostkach. Analiza złożonych materiałów dotyczących pracy zespołów monitorujących jakość 
kształcenia na poszczególnych wydziałach pozwoliła ocenić, jak zaawansowane są procedury 
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w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych naszej uczelni w obszarach podlegających 
monitorowaniu, tj. standardów akademickich, procesu kształcenia, jakości zajęć dydaktycznych, 
warunków kształcenia i organizacji studiów, mobilności studentów, opinii absolwentów uczelni 
o przebiegu odbytych studiów, opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów. Na 
podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne opracowano raport z działania 
Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie 
w Białymstoku. Raport stał się podstawą do sformułowania  katalogu rekomendowanych działań  
na rzecz podnoszenia jakości kształcenia dla jednostek organizacyjnych UwB. Kolejny raport 
zostanie opracowany do końca 2011 roku. 
W roku akademickim 2010/2011 podjęto w ramach  USZiDJK szereg działań w celu poprawienia 
jakości i warunków kształcenia, w szczególności: 

• wdrożono pilotażowe badania losów absolwentów UwB we współpracy z Pracownią Badań, 
Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, 
opracowano dokumenty ujednolicające procedury związane z procesem kształcenia, tj. zasady 
prowadzenia na UwB zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, zalecenia dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 
przeciwdziałania zjawisku plagiatu, zasady prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku 
dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi 
Studiów (USOS), 

• wdrożono zdalne nauczanie jako wsparcie tradycyjnych metod kształcenia,  
• kontynuowano działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów 

niepełnosprawnych w ramach programu „Uniwersytet Szansą dla Wszystkich” przyjętego 
Uchwałą Nr 849 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r., tj.  
doposażono jednostki organizacyjne w specjalistyczny sprzęt wspomagający słyszenie (pętle 
induktofoniczne),  

• zakupiono dla Biblioteki Uniwersyteckiej, na potrzeby osób niepełnosprawnych, 2 rzutniki 
multimedialne, 12 komputerów stacjonarnych, 12 monitorów 19” i 22”, 6 notebooków oraz 
skaner,   

• podjęto inicjatywę zorganizowania alternatywnej formy zajęć sportowych dla studentów, 
którym stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego 
prowadzonych standardowo (z tej formy zajęć sportowych będą mogli skorzystać studenci 
niepełnosprawni począwszy od roku akademickiego 2011/2012). 

3.4. Działalność studencka  

Samorząd Studencki 
Samorząd Studencki stanowią wszyscy studenci Uniwersytetu w Białymstoku. Organem samorządu 
na szczeblu uniwersytetu reprezentującym interesy studentów jest Parlament Studentów. W roku 
akademickim 2010/2011 parlament wspierał finansowo inicjatywy studenckie, związane m.in. 
z organizacją konferencji, zjazdów oraz imprez naukowych, artystycznych i promocyjnych 
organizowanych przez koła naukowe, organizacje studenckie, rady mieszkańców domów studenta. 
Parlament Studentów dopełnił obowiązku wyboru przedstawicieli Samorządu Studenckiego do 
Senatu uczelni, wybrał kandydatów do komisji dyscyplinarnych, zgłosił kandydatów na członków 
komisji senackich oraz dokonał wyboru członków Sądu Koleżeńskiego. W porozumieniu 
z Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku ustalił zasady dotyczące przyznawania i wypłacania 
studentom świadczeń pomocy materialnej, tj. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie 
studenta uprawniającą do otrzymania pomocy socjalnej, wysokość obowiązujących stawek 
stypendiów, wysokość kwoty bazowej obowiązującej przy ustalaniu wysokości stypendium za 
wyniki w sporcie, limity miejsc w domach studenckich dla studentów poszczególnych wydziałów 
oraz cennik opłat za DS. Parlament Studentów UwB rozpoczął działania zmierzające do zmiany 
aktów prawnych regulujących działalność samorządu studenckiego. Tradycją lat ubiegłych był 
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współorganizatorem największej środowiskowej imprezy studenckiej w regionie – „Juwenalia 
2011”. 
 
Organizacje studenckie 
W roku akademickim 2010/2011 studenci zrzeszeni w organizacjach studenckich zorganizowali 
wiele cyklicznych, cieszących się dużym zainteresowaniem imprez. Na szczególną uwagę zasługują 
m.in.:  

• „Wampiriada 2011” – akcja promująca honorowe krwiodawstwo wśród studentów oraz 
zdrowy tryb życia, organizowana przez NZS Białystok na rzecz Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Odbywała się 17.05. oraz w dniach 23.05.- 
07.06. na wydziałach białostockich uczelni wyższych. W akcji uczestniczyło 810 studentów. 
Studenci UwB oddali ok. 67 litrów krwi. 

• Festiwal Przedsiębiorczości „Boss 2011”, nazywany przez studentów „Juwenaliami 
Przedsiębiorczości”, organizowany po raz piąty przez Podlaskie Studenckie Forum Business 
Centre Club. Około tysiąc studentów uczestniczyło w bezpłatnych, certyfikowanych 
szkoleniach z zakresu negocjacji i sprzedaży oraz warsztatach  dotyczących  zakładania 
działalności gospodarczej, finansowania pomysłów biznesowych, pozyskiwania dotacji 
unijnych.    

• III Festiwal Teatrów Amatorskich „Mikstura 2011” organizowany przez Akademicki Klub 
Teatralny. Podczas trzydniowych pokazów konkursowych amatorskie grupy teatralne 
prezentowały swoje umiejętności i dorobek artystyczny w Teatrze Dramatycznym im. 
Aleksandra Węgierki w Białymstoku przed publicznością i jury. Podczas festiwalu studenci 
uczestniczyli w warsztatach teatralnych. 

• „Studencki Nobel 2011 – Twoja szansa na sukces” – projekt realizowany przez NZS 
Białystok, pozwolił wyłonić najlepszego studenta województwa podlaskiego, który walczył 
o miano najlepszego studenta RP. Na poziomie eliminacji wojewódzkich najlepszym 
studentem w 2011 r. okazała się Ilona Edyta Wakuluk, studentka kierunku międzynarodowe 
stosunki gospodarcze (UwB).   

• Europejska Szkoła Efektywnej Komunikacji Społecznej – projekt realizowany po raz ósmy 
przez AEGEE-Białystok dotyczył tematyki negocjacji, autoprezentacji, komunikacji 
międzyludzkiej, motywacji, mowy ciała oraz języka perswazji. wolontariatu europejskiego, 
sieci informacyjnych w UE oraz korzystania z funduszy unijnych. W ramach projektu 
studenci korzystali z wykładów otwartych, interaktywnych oraz warsztatów poruszających 
również tematykę wolontariatu europejskiego, sieci informacyjnych w Unii Europejskiej oraz 
możliwości pozyskiwania funduszu unijnych.       

• Warsztaty Tłumaczeniowe organizowane przez Studenckie Biuro Tłumaczeń UwB,    
skierowane do studentów filologii angielskiej UwB. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty z dziedziny tłumaczeń technicznych, obsługi systemów tłumaczeniowych typu 
TRADOS oraz  translatoryki. 

• Kurs pierwszej pomocy pod hasłem „Naucz się ratować!” zorganizowany przez Akademicki 
Klub Turystyczno-Krajoznawczy obejmował osiem godzin kursu pierwszej pomocy dla 
studentów działających w organizacjach studenckich. Uczestnicy kursu otrzymali karty ICE, 
certyfikaty oraz apteczki z wyposażeniem.  

• Obchody 30-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów, podczas których wmurowano tablicę 
pamiątkową na budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Filologicznego 
UwB upamiętniającą przejęcie budynku przez NZS na potrzeby Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w 1990 r. oraz wręczono odznaczenia dla zasłużonych byłych działaczy NZS. 

 

Działalność kół naukowych 
Studenci Uniwersytetu w Białymstoku mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
naukowych w 54 zarejestrowanych na uczelni kołach naukowych. Pod kierunkiem pracowników 
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naukowych poszerzają wiedzę w różnorodnych dyscyplinach naukowych m.in. poprzez: 
współuczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych przez jednostkę, udział w licznych 
konferencjach naukowych, przygotowanie publikacji pokonferencyjnych oraz współautorstwo 
artykułów i publikacji naukowych.  
W roku akademickim 2010/2011 zostały zarejestrowane dwa nowe koła naukowe: Studenckie Koło 
Naukowe Wschodnie Pogranicze oraz Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych. 

 
Spośród wielu imprez zorganizowanych przez członków kół naukowych na szczególną uwagę 
zasługują: 

• Ogólnopolska konferencja naukowa „Podróż życia: Przystanek Coaching” zorganizowana 
przez Studenckie Koło Menedżerów. Pierwsza w regionie konferencja poruszająca temat 
coachingu oraz motywacji. Wzięli w niej udział eksperci z zakresu coachingu i zarządzania 
personelem ze znaczących firm na rynku oraz przedstawiciele świata nauki.  

• „XV Wiosna Francuska” – cykliczna impreza organizowana przez Dydaktyczno-Naukowe 
Koło Kształcenia Kompetencji Interkulturowej  mająca na celu  promowanie wśród studentów 
języka i kultury Francji oraz krajów frankofońskich. W ramach imprez towarzyszących 
Wiośnie Francuskiej zorganizowano półfinał konkursu recytatorskiego „Francophonie 
Poetique”, projekcję filmu, wystawę grafik artystów afrykańskich (Senegal), prezentację 
spektaklu „Bajanie” oraz warsztaty opowiadania bajek w języku polskim i francuskim.  

• VI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Wydziałów Prawa i Administracji zorganizowany 
przez koła naukowe funkcjonujące przy Wydziale Prawa UwB, poświęcony współpracy  
studentów zrzeszonych w kołach naukowych i organizacjach studenckich w kraju i za granicą. 
Gośćmi zjazdu byli przedstawiciele studenckich ośrodków naukowych z Czech i Białorusi. 
W ramach imprezy obyły się szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność kół 
naukowych oraz sesja plenarna Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych. 

• Warsztaty dydaktyczno-szkoleniowe „N – jak Niewidomy”, zorganizowane przez Koło 
Pedagogiki Specjalnej, poświęcone zagadnieniu funkcjonowania osób z dysfunkcjami 
narządu wzroku w społeczeństwie. W programie imprezy znalazła się prelekcja 
przedstawiciela Zarządu Głównego PZN w Warszawie, prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego 
przeznaczonego dla osób niewidomych i słabo widzących, warsztaty z orientacji w terenie, 
prezentacja filmu „N – jak Niewidomy”. 

• Polsko-niemieckie spotkanie studentów „Różnorodność kulturowa, historyczna i przyrodnicza 
Podlasia” zorganizowane przez Koło Naukowe Biologów. W ramach spotkania odbyły się 
seminaria i warsztaty z pracownikami Parków Narodowych: Narwiańskiego, Biebrzańskiego, 
Białowieskiego oraz spotkania z  organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami władz  
lokalnych. Podczas spotkania studenci zapoznali się ze strategiami organizacji ochrony 
przyrody i środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. 

3.5. Sprawy studenckie 

Pomoc materialna 
Studenci Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011 mogli ubiegać się o pomoc 
materialną w postaci stypendiów: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, za wyniki 
w nauce lub sporcie, na wyżywienie, mieszkaniowego,  zapomogi oraz zakwaterowania w domach 
studenckich uczelni. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, 
ustalił obowiązujące w roku akademickim 2010/2011: 

1) przedziały dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniające do otrzymania pomocy 
materialnej (352 zł – 550 zł) oraz przyporządkowane im wysokości stawek stypendium 
socjalnego, mieszkaniowego i na wyżywienie (80 zł – 300 zł), 

2) wysokość stawek stypendium za wyniki w nauce dla poszczególnych przedziałów średnich ocen 
(100 zł – 330 zł), 
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3) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia 
niepełnosprawności (100 zł – 200 zł), 

4) wysokość zapomogi (600 zł),  
5) wysokość kwoty bazowej, w oparciu o którą ustalone zostały wysokości stypendiów za wyniki 

w sporcie (330 zł), 
6) cennik wynajmu miejsc w domach studenta UwB oraz limit miejsc przyznanych studentom 

poszczególnych wydziałów. 
Ze świadczeń pomocy materialnej przyznanych przez wydziałowe komisje stypendialne   
skorzystało ogółem 5.684 studentów. Stypendia o charakterze socjalnym otrzymały 2.173 osoby, 
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie otrzymało 3.307 osób. Stypendia specjalne dla osób 
niepełnosprawnych wypłacono 204 osobom. Studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się  
przejściowo  w trudnej sytuacji materialnej, przyznano 221 zapomóg. 

Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej wpłynęło 17 odwołań od decyzji wydziałowych komisji 
stypendialnych. Większość odwołań (10) została rozpatrzona z korzyścią dla studentów.  

Sprawy dyscyplinarne 
W roku akademickim 2010/2011 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów UwB przeprowadził 
postępowania wyjaśniające w 4 sprawach dyscyplinarnych. Postępowanie dyscyplinarne we 
wszystkich sprawach, zgodnie z wnioskiem rzecznika, zakończyło się wymierzeniem przez Rektora 
obwinionym studentom kary upomnienia. 
 
Podania i odwołania do Rektora 
W minionym roku akademickim Rektor UwB rozpatrzył 39 indywidualnych spraw studenckich. 
Większość z nich stanowiły odwołania wniesione przez studentów od decyzji dziekanów 
wydziałów w sprawach dotyczących toku studiów lub zwolnień z odpłatności za studia w związku 
z trudną sytuacją materialną. Część rozpatrzonych spraw dotyczyła wniosków o częściowe lub 
całkowite zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat za zajęcia dydaktyczne z tytułu osiągnięcia 
wybitnych wyników w nauce. W wyniku przeprowadzonych postępowań podjęto następujące 
rozstrzygnięcia:  

• uchylono 7 decyzji wydanych w pierwszej instancji i w tym zakresie orzeczono co do istoty 
sprawy,  

• uchylono 5 decyzji pierwszej instancji w całości i umorzono w całości postępowanie 
w pierwszej instancji,  

• utrzymano w mocy 10 decyzji pierwszej instancji,  
• uchylono w całości 4 decyzje i skierowano do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej 

instancji,  
• wydano 4 decyzje o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania od decyzji pierwszej 

instancji,  
• wydano 1 postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania,  
• w 1 sprawie stwierdzono nieważność decyzji wydanej w pierwszej instancji. 

Część spraw dotyczących próśb byłych studentów o umorzenie zaległych należności została 
przekazana do rozpoznania właściwej jednostce, ze względu na ich cywilnoprawny charakter. 

Informacje na temat wniosków studentów o zwolnienie z opłat za studia z tytułu osiągnięcia 
wybitnych wyników zawarto w pkt. 3.5.  

Odpłatność za studia 
Zgodnie z ustaloną Zarządzeniem Nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja  
2010 r. odpłatnością za zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2010/2011 koszty 
kształcenia za rok studiów na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia kształtowały się 
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w przedziale od 1 900 zł do 4 400 zł, na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od 1 900 zł do 
4 200 zł, a w przypadku niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich odpłatność została 
ustalona na 4 000 zł. Koszty kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich kształtowały 
się w przedziale od 4 000 zł do 5 000 zł.  
W roku akademickim 2010/2011 Rektor UwB udzielił częściowego zwolnienia (od 10 do 50%) 
z obowiązku uiszczania opłat za zajęcia dydaktyczne 4 studentom oraz całkowitego zwolnienia 
z opłat w przypadku 2 studentów. Decyzje o zwolnieniu z obowiązku uiszczania opłat podjęto na 
postawie §39 ust. 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku, zgodnie z którym student 
studiów niestacjonarnych osiągający wybitne wyniki w nauce (uzyskanie ocen dobrych i bardzo 
dobrych oraz osiągniecie w roku poprzedzającym złożenie wniosku średniej ocen minimum 4,75) 
może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za studia. 
 
Domy studenta UwB 
Uniwersytet w Białymstoku posiada trzy domy studenta, które dysponują 626 miejscami, w tym 
czterema miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustalonym na rok 
akademicki 2010/2011 cennikiem odpłatność za miejsce w domach studenta mieściła się 
w granicach od 270 do 370 zł.  
W związku z trudną sytuacją materialną studenci ubiegali się o uzyskanie zwolnienia z opłaty za 
miejsce w domu studenta. Do Rektora wpłynęło w tej sprawie 6 wniosków, z czego 5 zostało 
rozpatrzonych pozytywnie.  
Rady Mieszkańców DS zorganizowały w roku akademickim 2010/2011 kilka imprez 
integracyjnych, z których największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się  II 
Otwarte Mistrzostwa w Piłce Halowej, w których wzięło udział 48 zawodników, w tym 8 studentów 
zagranicznych studiujących na UwB w ramach wymiany LLP-Erasmus. Celem organizatorów było 
zaktywizowanie studentów oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.  Mieszkańcy  DS byli również 
inicjatorami akcji charytatywnych (zbiórki zabawek i słodyczy) na rzecz dzieci z białostockich 
Domów Dziecka oraz – odbywających się cyklicznie – spotkania opłatkowego i „Andrzejek”.  

3.6. Mobilność studentów 

Studenci UwB mogą uczestniczyć w programach wymiany krajowej i międzynarodowej. 
W ramach Programu Mobilności Studentów MOST w roku akademickim 2010/2011 studenci 
Uniwersytetu w Białymstoku mieli możliwość wyjazdu na studia semestralne i roczne do 18 
polskich uniwersytetów. Z możliwości odbywania studiów w ramach programu skorzystało 27 
studentów (por. tabelę 11). Najczęściej wybieranymi uczelniami były: Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika. 
 
Tabela 11. Studenci UwB uczestniczący w programie MOST 

Liczba studentów uczestniczących                 
w programie  Wybrana uczelnia 

2010/2011 2009/2010 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – 3 

Uniwersytet  Gdański 2 1 

Uniwersytet  Jagielloński 5 1 

Uniwersytet  Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

4 2 
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Uniwersytet Łódzki – 1 

Uniwersytet  Mikołaja Kopernika 3 2 

Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej – 1 

Uniwersytet  Rzeszowski 1 1 

Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski 1 – 

Uniwersytet  Warszawski 9 5 

Uniwersytet  Wrocławski 2 2 

Razem 27 19 

 

W  ramach programu MOST w roku akademickim 2010/2011 z oferty Uniwersytetu w Białymstoku 
skorzystało 7 studentów polskich uczelni (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – 3, 
Uniwersytetu Warszawskiego – 2, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 1, Uniwersytetu 
Szczecińskiego – 1).   

3.7. Studia doktoranckie 

Rekrutacja  
O przyjęcie na studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011 ubiegało się 127 kandydatów.  
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na studia doktoranckie przyjęto łącznie 99 osób, z czego na  
stacjonarne studia doktoranckie 24 osoby i na niestacjonarne studia doktoranckie 75 osób. Wyniki 
rekrutacji przeprowadzonej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia 
doktoranckie obrazuje tabela 12.  
 
Tabela 12. Rekrutacja na studia doktoranckie w latach 2008-2010 

 
Wydział Ekonomii   
i Zarządzania 

Wydział 
Filologiczny 

Wydział 
Historyczno- 
Socjologiczny 

Wydział Prawa 

 St. stac. St. niest.  St. stac. St. niest.  St. stac. St. niest.  St. stac. St. niest.  

2008/2009 11 19 - 27 - - 6 21 

2009/2010 13 20 - 29 - - 5 30 

2010/2011 12 9 - 21 - 22 12 23 

 
Według stanu na dzień 30.09.2011 r. na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne 
zarejestrowało się 134 kandydatów (na limit miejsc 194) w tym: na studia stacjonarne – 67, na 
studia niestacjonarne – 67. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na rok akademicki 2011/2012 na 
stacjonarne studia doktoranckie przyjęto 41 osób. Rekrutacja na  niestacjonarne studia doktoranckie 
jest w toku. 

Studia doktoranckie w liczbach 
 
Liczba doktorantów 
W roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie w Białymstoku kształciło się 289 doktorantów, 
z czego na stacjonarnych studiach doktoranckich 78 osób oraz na niestacjonarnych studiach 
doktoranckich 211 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba studiujących na studiach 



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2010/2011 
 

 

29 

doktoranckich wzrosła o 16,7%. Liczbę uczestników studiów doktoranckich na poszczególnych 
wydziałach przedstawiono w tabeli 13.  
 
Tabela 13. Uczestnicy studiów doktoranckich 

2010/2011 Wydział Ekonomii 
i Zarządzania 

Wydział 
Filologiczny 

Wydział 
Historyczno-
Socjologiczny 

Wydział Prawa 

Studia stacjonarne 43 - - 35 

Studia niestacjonarne 46 60 22 83 

Razem 89 60 22 118 

 

Pomoc materialna 
W roku akademickim 2010/2011 ze świadczeń w ramach funduszu pomocy materialnej skorzystało 
197 doktorantów (por. tabela 14).  
 
Tabela 14. Rodzaje form pomocy materialnej przyznanej doktorantom 

Formy pomocy materialnej Liczba otrzymujących stypendia 

stypendium socjalne 12 

stypendium na wyżywienie 4 

stypendium mieszkaniowe 0 

stypendium za wyniki w nauce 173 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 

 

Stawki stypendiów socjalnych przyznanych doktorantom mieściły się w granicach od 180 zł do  
200 zł, stawki stypendium mieszkaniowego i stypendium na wyżywienie wynosiły 174 zł, a stawki 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, 
wypłacane były w wysokości od 174 zł do 200 zł. Najczęstszą formą pomocy materialnej 
przyznawaną doktorantom były stypendia za wyniki w nauce, które stanowiły ponad 89% 
przyznanych świadczeń. Stawki stypendiów za wyniki w nauce kształtowały się w przedziale od 
182 zł do 210 zł.   
 
Stypendia doktoranckie 
W roku akademickim 2010/2011 o przyznanie stypendium doktoranckiego ubiegało się 27 
doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz 
Wydziału Prawa. Decyzją Rektora przyznano stypendium 10 doktorantom w wysokości 1 500 zł 
miesięcznie na okres 12 miesięcy. 
Poza stypendiami doktoranckimi wypłacanymi ze środków pozostających w dyspozycji uczelni 8 
doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania otrzymało stypendia finansowane w ramach 
projektu „Podlaska Strategia innowacji – budowa systemu wdrażania”, ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz środków Samorządu Województwa Podlaskiego, 
wdrażanego w partnerstwie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 
i Uniwersytetem w Białymstoku.  
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Absolwenci  
Na dzień 30.09.2011 r. brak danych dotyczących ilości doktorantów wypromowanych w roku 
sprawozdawczym doktorantów. 
 
Samorząd doktorantów 
Przedstawiciele Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów w roku objętych sprawozdaniem wzięli 
udział w spotkaniach z prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich w ramach 
ogólnouniwersyteckiej debaty na temat funkcjonowania studiów doktoranckich. Podczas spotkań 
doktoranci dyskutowali na temat misji studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Białymstoku, 
otwierania przewodu doktorskiego w trakcie trwania studiów doktoranckich, stypendiów 
doktoranckich, możliwości większej indywidualizacji programów studiów doktoranckich, 
wprowadzenia do programów studiów dodatkowej oferty edukacyjnej, np. lektoratów, kursów 
pedagogicznych oraz ulg w zakresie odpłatności za studia podyplomowe. 
W porozumieniu z Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku Rada Uczelniana Samorządu 
Doktorantów ustaliła zasady dotyczące przyznawania i wypłacania doktorantom świadczeń pomocy 
materialnej, tj. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do 
otrzymania pomocy socjalnej oraz wysokość obowiązujących stawek stypendiów.   
 
W roku akademickim 2010/2011 przedstawiciele doktorantów uczestniczyli m.in. w: 

• V międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Czy XXI wiek należy do Azji? Rozważania 
o polityce, bezpieczeństwie, gospodarce, kulturze i edukacji” zorganizowanej przez 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 19 - 20.05. 2011 roku. 

• XXIX konferencji naukowej polityków społecznych zorganizowanej przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, w dniach 23 - 25.05. 2011 roku. 

• Konferencji naukowej pt. ”Edukacja dla wszystkich” zorganizowanej przez Uniwersytet 
Warszawski, w dniach 31.06. - 01.07.2011 roku. 

 
Samorząd Doktorantów rozpoczął prace nad utworzeniem własnej strony internetowej.  
Opracowano strukturę tej strony oraz rozpoczęto umieszczanie na niej materiałów i informacji. 
 
Nowe studia doktoranckie 
Na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Zarządzeniem nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 
z dnia 7 kwietnia 2011 r. zostały utworzone studia doktoranckie w zakresie biologii. Pierwsi 
doktoranci rozpoczną kształcenie na tych studiach od roku akademickiego 2011/2012. 
W roku akademickim 2010/2011 po raz pierwszy zrekrutowano doktorantów na studia doktoranckie 
prowadzone przez Wydział Historyczno-Socjologiczny. 
 
Nowe wewnętrzne akty prawne dotyczące doktorantów 

• Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2010 roku 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 
w Uniwersytecie w Białymstoku. 

• Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 października 2010 roku 
zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 lipca 2009 
roku w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz stopni 
naukowych wprowadziło zapis w zmienianym zarządzeniu w brzmieniu:  
„Jednostka organizacyjna Uniwersytetu prowadząca studia doktoranckie pokrywa koszty 
finansowe związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego kandydata do stopnia 
naukowego doktora, którego przewód doktorski wszczęty został w trakcie trwania studiów 
doktoranckich, a obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła nie później niż w ciągu dwóch lat od 
ukończenia studiów doktoranckich”. 
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• Uchwała nr 1078 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich. 
 

3.8. Studia podyplomowe 

Rekrutacja 
W roku akademickim 2010/2011 na studiach podyplomowych rozpoczęło kształcenie 1.289 
słuchaczy (por. tabelę 15).  

Tabela 15. Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2010/2011 

Studia podyplomowe 
Liczba 

przyjętych 

Wydział Biologiczno-Chemiczny  

Nauczyciel Przyrody 18 

Wydział Ekonomii i Zarządzania  

Menedżerskie 47 

Wyceny i gospodarki nieruchomościami 44 

Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw 372 

Zarządzania projektami Unii Europejskiej 33 

Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego 42 

Zarządzania zasobami ludzkimi 37 

Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro 59 

Bankowość i rynki finansowe 41 

Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej 43 

Przedsiębiorczość dla nauczycieli 56 

MBA w języku angielskim 22 

Wydział Fizyki  

Fizyki 11 

Wydział Filologiczny  

Informacji naukowej i bibliotekarstwa 16 

Logopedii 60 

Wydział Historyczno-Socjologiczny  

Historii 14 

Ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego 9 

Archiwistyki 14 

Wydział Matematyki i Informatyki  

Matematyki 15 

Wydział Pedagogiki i Psychologii  

Edukacji elementarnej 105 

Pedagogika resocjalizacyjna 25 

Wydział Prawa  

Zamówień publicznych 61 
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Administracji publicznej 71 

Administracja stanu cywilnego 15 

Doradztwo podatkowe 41 

Prawniczy język angielski 18 

 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 
W roku akademickim 2010/2011 na UwB studiowało 2350 słuchaczy studiów podyplomowych. 
W stosunku do roku poprzedniego liczba słuchaczy studiów podyplomowych uległa zmniejszeniu 
(o 199 osób). Zmniejszenie liczby słuchaczy nie wynika z braku zainteresowania kandydatów ofertą 
edukacyjną uczelni w tym zakresie, ale przede wszystkim z faktu ukończenia kształcenia przez dużą 
grupę słuchaczy bezpłatnych studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektów 
unijnych. Liczbę słuchaczy studiów podyplomowych w okresie trzech ostatnich lat akademickich 
przedstawia tabela nr 16. 
Tabela 16. Słuchacze studiów podyplomowych w latach 2008-2010 

Rok akademicki Liczba słuchaczy 

2008/2009 1096 

2009/2010 2549 

2010/2011 2350 

 

Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2010/2011 
W roku akademickim 2010/2011 realizowano 35 studiów podyplomowych, co stanowi 36 % pełnej 
oferty edukacyjnej uniwersytetu w tym zakresie. 8 studiów podyplomowych (por. tabela 17) było 
częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków zewnętrznych, co przekładało się na brak 
odpłatności dla słuchacza studiów podyplomowych lub znaczące zmniejszenie odpłatności dla 
beneficjenta. 
Tabela 17.  Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2010/2011 finansowane ze 
środków zewnętrznych 

Wydział Studia podyplomowe Uwagi 

Zarządzania zasobami ludzkimi Projekt „Sprawny samorząd - lepsza 
Polska II” – bezpłatne dla beneficjenta 

Bankowość i rynki finansowe 

Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej 

MBA w jęz. angielskim 

 Projekt „Dydaktyka i Praktyka Kluczem 
do Przyszłości” – bezpłatne dla 
beneficjenta 

Przedsiębiorczość dla nauczycieli 

E i Z 

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 

 umowa z Narodowym Bankiem Polskim - 
częściowa odpłatność słuchaczy 

P i P Przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 
przedmiotów zawodowych 

Projekt „Studia podyplomowe 
przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela przedmiotów zawodowych” – 
bezpłatne dla beneficjenta 

Prawa Prawo administracyjne Projekt „Sprawny samorząd - lepsza 
Polska II” – bezpłatne dla beneficjenta 
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Absolwenci 
Liczba absolwentów studiów podyplomowych systematycznie wzrasta (por. tabelę 18) i w roku 
akademickim 2010/2011 wynosiła 1.523 osoby (w porównaniu z rokiem akademickim 2009/2010 
wzrosła o 327 osób). Znaczący wzrost absolwentów wynika z systematycznego poszerzania 
i aktualizowania przez uczelnię oferty edukacyjnej w tym zakresie uwzględniającej 
zapotrzebowanie rynku pracy.  

Tabela 18. Absolwenci studiów podyplomowych w latach 2008-2010 
Rok akademicki Liczba absolwentów 

2008/2009 1064 

2009/2010 1196 

2010/2011 1523 

 
Nowości dotyczące studiów podyplomowych 
W roku akademickim 2010/2011 powołano następujące studia podyplomowe: 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
MBA (w języku angielskim) 
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego 
Planowanie działalności MSP na rynku globalnym 
Psychologia w zarządzaniu 
Zarządzanie służbami podatkowymi 
Wydział Filologiczny 
Audiodeskrypcja i retoryka praktyczna 
Wydział Historyczno-Socjologiczny 
Historia, kultura, społeczeństwo 
Etyka i filozofia 
Zarządzanie wiedzą społeczną w komunikacji rynkowej 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Asystent rodziny 
Rodzicielstwo zastępcze 
Wydział Prawa 
Studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego 
Studia podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa  
Prawo własności intelektualnej & Public Relations w administracji i przedsiębiorczości (Intelectual 
Property Law & Public Relations in Administration and Entrepreneuship) 
Fundusze Unii Europejskiej 

3.9. Zawodowa promocja studentów i absolwentów 

Podstawowymi obszarami działania Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku w roku 
sprawozdawczym były: 

• Poradnictwo zawodowe – przygotowanie studentów i absolwentów do funkcjonowania na 
rynku pracy 

• Pośrednictwo pracy – współpraca z pracodawcami. 
W zakresie poradnictwa zawodowego prowadzono: indywidualne rozmowy doradcze, doradztwo 
grupowe – warsztaty, prezentacje, wykłady. Na podstawie informacji pozyskanych w trakcie 
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spotkań z klientami Biura oraz danych pochodzących z informacji pozyskanych z analizy 
wypełnionych przez studentów ankiet, pracownicy biura wspólnie ze studentami (absolwentami) 
określali dalsze formy współpracy. W zależności od potrzeb zainteresowani otrzymywali  
informacje  i pomoc dotyczącą: tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy 
kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji o ofertach pracy w kraju – budowania elementów 
indywidualnej „ścieżki kariery”. 
Z poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) skorzystało około 150 osób.  
W ramach pośrednictwa pracy pozyskano ponad 239 ofert pracy, w tym 141 ofert pracy stałej oraz 
70 ofert pracy dorywczej, 28 ofert programów praktyk i staży. 
Z możliwości uzyskania kontaktu do pracodawcy skorzystało 468 osób. 
W roku akademickim 2010/2011 zarejestrowano ponad 50 tysięcy wejść na stronę Biura Karier. 
W wyniku podjętej współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku rozpoczęto 
badania losów i karier absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku. W roku akademickim 2010/2011 
przygotowano narzędzia do badań losów absolwentów i zebrano 204 deklaracje uczestnictwa 
w badaniach. 
Pracownicy Biura Karier, prócz wymienionych powyżej działań zrealizowali, w ramach II edycji 
Letniej Akademii Kariery, 15 warsztatów z zakresu rynku pracy oraz umiejętności 
interpersonalnych. W warsztatach wzięło udział 112 osób. 

4. Pracownicy Uniwersytetu 

4.1. Nauczyciele akademiccy 

W Uniwersytecie w Białymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 209 
samodzielnych pracowników nauki, w tym 53 profesorów zwyczajnych, 17 profesorów 
nadzwyczajnych z tytułem, 122 profesorów UwB, 17 adiunktów z habilitacją oraz 1 asystent 
z habilitacją. Ponadto zatrudnionych jest 676 innych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci, 
starsi wykładowcy, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy i kustosze dyplomowani) (tabela 19). 

Tabela 19. Nauczyciele akademiccy – stan zatrudnienia na dzień 30.09.2011 r. (bez osób 
przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 
Lp. Stanowisko Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 
1.   Ogółem zatrudnieni: 886  852 34 

Pracownicy samodzielni 
w tym: 207 

 
2 
 

Profesorowie zwyczajni 53  

Profesorowie nadzwyczajni z tytułem 16 1 

Profesorowie UwB 121 1 

2. 
 

Adiunkci z habilitacją 
17  

3. Adiunkci 292 2 

4. Asystenci 215 (w tym 1 z habilitacją) 19 

5. Starsi  wykładowcy 70  

6. Wykładowcy 36  

7. Lektorzy 26 10 
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8. Instruktorzy/i początkujący naukowiec/ 3 1 

9. Starszy kustosz dyplomowany 1  

10. Kustosze dyplomowani 2  

 
Tabela 20. Nauczyciele akademiccy wg jednostek organizacyjnych – stan zatrudnienia na dzień 
30.09.2011 r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Jednostka organizacyjna Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Razem 

Wydział Biologiczno-Chemiczny 129 1 130 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 86 1 87 

Wydział Filologiczny 135 8 143 

Wydział Fizyki 35  35 

Wydział Historyczno-Socjologiczny 109 4 113 

Wydział Matematyki i Informatyki 75  75 

Wydział Prawa 99 4 103 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 105 9 114 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 30 3 33 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 8  8 

Katedra Teologii Prawosławnej 4 2 6 

Katedra Teologii Katolickiej 5  5 

Muzeum Przyrodnicze 1  1 

Biblioteka Uniwersytecka 2  2 

Alliance Francaise 2 1 3 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 14 1 15 

Wydział Administracji w Siedlcach 13  13 

Razem 852 34 886 

4.2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 
W Uniwersytecie zatrudnionych jest 620 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
(pracownicy: administracyjni, techniczni, biblioteczni, obsługi), w tym w administracji centralnej 
156 osób (tabele 21 i 22). 
 
Tabela 21. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – stan na dzień 30.09.2011 r. 
w osobach (bez urlopów wychowawczych i bezpłatnych) 
Jednostka 
Organizacyjna  

pracownicy 
administracyjni 

pracownicy 
techniczni 
 

pracownicy 
biblioteczni 

pracownicy 
obsługi 

ogółem 

Wydział Biologiczno-Chemiczny 
(Stacja Terenowa w Gugnach) 

10 35 4 23  (5*) 72  (5*) 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 12 5  (1*) 6 12  (2*) 35  (3*) 

Wydział Filologiczny 11 1  

Wydział Historyczno-Socjologiczny 11 1 4 

21  (3*) 49  (3*) 
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Wydział Matematyki i Informatyki 7 5   (2*) 3 17  (4*) 32  (6*) 

Wydział Fizyki 4 11 2 9  (2*) 26  (2*) 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 16  5  (1*)  10  (1*) 15  (2*) 46  (4*) 
Wydział Prawa 19 4 7 16  (2*) 46  (2*) 

Biblioteka Uniwersytecka 3 3 55 13  (2*) 74  (2*) 
SPNJO  1    1 
SWFiS 1 1  9  (3*) 11  (3*) 

Katedra Teologii Prawosławnej  1 1 1  3 

Katedra Teologii Katolickiej 1    1 
Ośrodek  Alliance Francaise   1  1 

Centrum Edukacji Nauczycieli 1   1 2 
Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze  2  (1*)   2  (1*) 

Archiwum Uniwersytetu 1    1 

Wydawnictwo                     
Uniwersytetu w Białymstoku 

2 1   3 

Domy studenta 5   23  (6*) 28  (6*) 

Administracja centralna 
i pracownicy obsługi 

130  (5*)   26  (4*) 156 (9*) 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny      
w Wilnie  

8  1 2  (1*) 11  (1*) 

Wydział Administracji w Siedlcach 1    1 

Biuro Projektu                                    
przy ul. Świerkowej 20 

3  (1*)    3  (1*) 

Biuro Projektu                                   
przy ul. Warszawskiej 63 

2  (1*)    2  (1*) 

Biuro Projektu                                    
przy ul. Mickiewicza 1 

2    2 

Projekt ,,Rozwój przez kompetencje’’ 2  (2*)    2  (2*) 

Wschodni Ośrodek Transferu 
Technologii 

10    10 

Ogółem  264  (9*) 75  (5*) 94  (1*)  187  (36*) 620  
(51*) 

* w  tym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy  
 
Tabela 22. Pracownicy zatrudnieni w administracji centralnej 
Jednostka 
organizacyjna 

pracownicy 
administracyjni 

pracownicy 
obsługi 

ogółem 

Kanclerz, Zastępcy Kanclerza,  
Kwestor, Zastępca Kwestora  

5  5 

Dział Rektorski 8  8 

Dział Informacji i Promocji 4  (1*)  4  (1*) 
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Zespół Radców Prawnych 2  2 

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich  12  12 

Dział Programów Międzynarodowych 
 i Współpracy  z Zagranicą 

5  5 

Dział Badań 4  4 

Dział Zarządzania Projektami  10  (2*)  10  (2*) 

Dział Systemów Komputerowych i Sieci 
Teleinformatycznych 

9  9 

Dział Spraw Osobowych 6  6 

Dział Spraw Socjalnych 
(Ośrodek Wypoczynkowy w Ploskach) 

3 5  (2*)  8  (2*) 

Dział  
Zamówień Publicznych 

5  5 

Samodzielne Stanowisko – Główny Specjalista      
ds. Szkolnictwa Wyższego 

2  2 

Samodzielne Stanowisko – Starszy Specjalista          
ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych 

1  1 

Audytor wewnętrzny 1  1 

Dział Płac 5  5 

Dział Finansowy 9  9 

Dział Kosztów i Przychodów 9  9 

Dział Inwentaryzacji i Rozliczeń 5  5 

Samodzielna Sekcja Podatków i Ubezpieczeń 
Społecznych 

3  3 

Dział Inwestycji i Remontów 7  7 

Dział Obsługi Technicznej 1 5 6 

Dział Administracyjno-Gospodarczy 5 13  (2*) 18  (2*) 

Dom Pracy Twórczej w Szczecinowie  1 1 

Samodzielna Sekcja – Kancelaria Ogólna  1 2 3 

Samodzielna Sekcja ds. bhp i ppoż 3  (1*)  3  (1*) 

Samodzielna  Sekcja Ochrony Informacji 
Niejawnych i Spraw Obronnych 

2  (1*)  2  (1*)  

Samodzielna Sekcja Multimedialna 3  3 

Razem 130  (5*)  26  (4*)  156  (9*) 

* w tym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 
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5. Działalność naukowa 

5.1. Finansowanie badań 

Uniwersytet w Białymstoku w roku 2010 otrzymał na prowadzenie działalności naukowo-
badawczej środki finansowe w kwocie 10 280 986 zł (z czego 55,89% stanowiła dotacja 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 40,60% środki uzyskane w ramach projektów  
badawczych finansowanych przez MNiSW, zaś 3,51% prace badawczo-usługowe zamawiane przez 
inne podmioty).  
Środki finansowe otrzymane na poszczególne rodzaje działalności badawczej przedstawia tabela 
23. 
 
Tabela 23. Finansowanie badań 

 

Rodzaje działalności badawczej 

Kwota brutto 

w zł 

Liczba 

zadań 

badawczych 

Działalność statutowa (BST) 2 006 122 132 

Badania własne (BW)   514 000 139 

Projekty badawcze – granty (GR), w tym: 
• własne 
• promotorskie 
• habilitacyjne 

2 482 804 
2 267 650   
  130 914 
     84 240 

 78 
 59 
 16 
  3 

Projekty zamawiane 1 205 000   1 

Projekty rozwojowe   487 240   1 

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego   164 088   2 

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, w tym : 
• dofinansowanie kosztów udziału w Programach Ramowych UE 
• finansowanie współpracy zagranicznej niewspółfinansowanej 

ze środków zagranicznych 

  249 975 
    83 355 

 
  166 620 

 4 
  2 
 

  2 
Inwestycje aparaturowe 2 810 000   3 

Prace badawczo-usługowe zlecone przez inne podmioty     361 757   5 

                                                                   RAZEM    10 280 986  

Z dotacji podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową 
w roku 2010, otrzymanej w kwocie 2 006 122 zł, finansowane były 132 tematy badawcze. W 2011 
roku środki finansowe przeznaczone na działalność statutową wynoszą 1 969 519 zł, z czego 
finansowane są 142 tematy badawcze. 
Finansowanie działalności statutowej podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w roku 
2010/2011 oraz kategorie naukowe jednostek przedstawia tabela 24. 
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Tabela 24. Finansowanie działalności statutowej i kategorie naukowe 
 

Kategoria Kwota dotacji 

w PLN 

 

Lp. 

 

Nazwa jednostki 

2010 2011 2010 2011 

Kwota dotacji w 

2011          w 

stosunku do roku 

2010 w % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydział Biologiczno-Chemiczny   875 916 843 197 96,3 

Instytut Biologii 2 2    

1. 

Instytut Chemii 2 2    

2. Wydział Ekonomii i Zarządzania 3 3 69 000 74 873 108,5 

3. Wydział Filologiczny 2 2 167 618 175 118 104,5 

4. Wydział Historyczno-

Socjologiczny 

1 3 275 047 269 990 98,2 

5. Wydział Matematyki  

i Informatyki 

3 3 136 160 137 358 100,9 

6. Wydział Fizyki 3 1 122 069 117 490 96,2 

7. Wydział Pedagogiki  

i Psychologii 

2 3 128 496 140 664 109,5 

8. Wydział Prawa 1 1 190 416 189 514 99,5 

9. Wydział  Ekonomiczno– 

Informatyczny w Wilnie 

3 5 41 400 19 315 46,7 

10. Wydział Administracji               

w Siedlcach 

 4 0 2  000 0 

Razem 2 006 122 1 969 519 98,2 

 
W ramach dotacji MNiSW na badania własne, otrzymanej w roku 2010 w kwocie 514 000  zł, 
zostało sfinansowanych 139 tematów badawczych. Rok 2010 był ostatnim rokiem finansowania 
badań własnych. W 2011 roku uczelnia otrzymała dotację celową na prowadzenie badań 
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie 
konkursowym (BMN) w kwocie 421 684 zł, z dotacji tej finansowane są 74 projekty badawcze. 
 
W roku 2010 złożono 96 wniosków o finansowanie projektów badawczych (grantów), z czego 
podpisanych zostało 25 umów o realizację projektów badawczych na łączną kwotę – 2 813 500 zł. 
W roku 2011 złożono 49 wniosków (w tym 4 wnioski w ramach Narodowego Programu 
Humanistyki), z czego zawarto 20 umów na kwotę 2 265 740 zł. W roku 2011 w UwB 
realizowanych jest 76 projektów badawczych (GR), w tym: 

•  57 projektów badawczych własnych 
•  15 projektów  badawczych promotorskich 
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•  3 projekty badawcze habilitacyjne  
•  1 projekt badawczy rozwojowy.  

W roku 2010 w ramach programów określanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
finansowanie uczestnictwa w programie „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” 
otrzymaliśmy kwotę 164 000 zł, w roku 2011 kwota ta wynosiła 39 000 zł. W 2011 roku do 
MNiSW złożone zostały 3 wnioski o przyznanie środków na uczestnictwo w programie „Mobilność 
Plus” oraz 4 wnioski o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców. 
Jeden wniosek został pozytywnie rozpatrzony.  
Uczelnia na dofinansowanie kosztów udziału w Programach Ramowych UE w roku 2010 otrzymała 
dotację z MNiSW w wysokości – 83 355 zł.  W 2011 roku  kwota otrzymanej dotacji wynosi 
80 925 zł. Finansowanie współpracy zagranicznej niewspółfinansowanej ze środków zagranicznych 
w roku 2010 wynosiło 166 620 zł, zaś w 2011 r.  38 380 zł.  
 
W 2010 r. UwB otrzymał dotację celową na zakup aparatury z Funduszu Nauki i Technologii 
Polskiej w kwocie 2 595 000 zł oraz 215 000 zł z MNiSW. W 2011 roku otrzymaliśmy z Funduszu 
Nauki i Technologii Polskiej kwotę 1 980 000 zł. 
 
W roku 2011 Uniwersytet w Białymstoku złożył do MNiSW 7 wniosków o finansowanie lub 
dofinansowanie planowanych zakupów aparatury naukowo-badawczej na rok 2012 na kwotę 
5 988 000 zł oraz jeden wniosek na inwestycje budowlane w kwocie 779 132 zł. 
Łączna wartość zakupionej w roku 2010 aparatury naukowo-badawczej, niezależnie od źródeł 
finansowania wyniosła 2 317 000 zł, w tym: 

•  Wydział Biologiczno-Chemiczny       817 000 zł 
•  Wydział Fizyki                                   1 500 000 zł 

Wartość zakupionej aparatury w 2011 roku wynosi 9 261 000 zł, w tym:  
•  Wydział Biologiczno-Chemiczny          7 329 000 zł 
  w tym BioNanoTechno                          7 297 000 zł 
•  Wydział Fizyki                                   1 932 000 zł 

W 2010 roku wykonano 5 prac badawczo-usługowych zleconych przez inne podmioty na kwotę 
361 757 zł. 
W 2011 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Homing Plus” przyznała środki 
finansowe w kwocie 290 408 zł na dofinansowanie projektu oraz stypendium naukowego.  
W 2010 r. do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zostały złożone 4 wnioski o stypendium START 
dla młodych naukowców, w 2011 r. złożono jeden wniosek z programu TEAM oraz jeden wniosek 
z programu POMOST. 
W 2010 r. Instytut Chemii złożył do Urzędu Patentowego dwa wnioski o udzielenie patentu. 
W roku 2010 zorganizowano warsztaty na temat komercjalizacji badań naukowych i ochrony 
wyników pracy intelektualnej. W warsztatach brali udział pracownicy uniwersytetu, jak również 
pracownicy innych uczelni białostockich. 
 

5.2. Rozwój naukowy 

Uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania 

Uniwersytet w Białymstoku posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 4 uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 
  
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora:        

• Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii od 1997 r. do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. 
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• Wydział Biologiczno-Chemiczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
chemicznych w dyscyplinie chemia. 

• Wydział Ekonomii i Zarządzania od 1990 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
ekonomicznych w zakresie ekonomii. 

• Wydział Filologiczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. 

• Wydział Filologiczny od 2006 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. 

• Wydział Fizyki od 1996 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych 
w dyscyplinie fizyka. 

• Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii od 1993 r. do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 

•  Wydział Historyczno-Socjologiczny od 2007 roku do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. 

• Wydział Prawa od 1994 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych 
w zakresie prawa. 

• Wydział Pedagogiki i Psychologii od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w zakresie pedagogiki. 
 

Uprawnienia do  nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 
• Wydział Prawa od 1997 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych 

w zakresie prawa. 
• Wydział Ekonomii i Zarządzania od 2002 r.  do nadawania stopnia doktora habilitowanego 

nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.  
• Wydział Biologiczno-Chemiczny od 2010 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego 

w dyscyplinie biologia.  
• Wydział Historyczno-Socjologiczny od 2010 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego 

w dyscyplinie historia.  
 

Stopnie i tytuły naukowe 

Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2010/2011 otrzymali tytuł naukowy: 
• prof. dr hab. Cezary Kuklo – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• prof. dr hab. Halina Święczkowska – Wydział Prawa 
• prof. dr hab. Michał Andrzej Gruszczyński – Wydział Biologiczno-Chemiczny 

 
Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2010/2011 otrzymali stopień naukowy 
doktora habilitowanego: 

• dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
• dr hab. Barbara Anna Roszkowska-Mądra – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
• dr hab. Kamila Joanna Budrowska – Wydział Filologiczny 
• dr hab. Elżbieta Dąbrowicz – Wydział Filologiczny  
• dr hab. Bernadetta Maria Puchalska-Dąbrowska – Wydział Filologiczny 
• dr hab. Joanna Usakiewicz – Wydział Filologiczny 
• dr hab. Andrei Stupakevich – Wydział Fizyki 
• dr hab. Zbigniew Jan Kaźmierczak – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• dr hab. Robert Poczobut – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
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• dr hab. Agnieszka Barbara Malarewicz-Jakubów – Wydział Prawa 
• dr hab. Bazyli Doroszkiewicz – Katedra Teologii Prawosławnej 

 
Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2010/2011 otrzymali stopień naukowy 
doktora: 

• dr  Marek Bartoszewicz – Wydział Biologiczno-Chemiczny 
• dr Julita Malejko – Wydział Biologiczno-Chemiczny 
• dr Jacek Marcinkiewicz – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
• dr Grażyna Charytoniuk-Michiej – Wydział Filologiczny 
• dr Jacek Partyka – Wydział Filologiczny 
• dr Joanna Smakulska – Wydział Filologiczny 
• dr Katarzyna Zimnoch – Wydział Filologiczny 
• dr Krzysztof Gawryluk – Wydział Fizyki 
• dr Urszula Abłażewicz-Górnicka – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• dr Sławomir Bartnicki – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• dr Łukasz Niewiński – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• dr Ireneusz Sadowski – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• dr Alicja Zawistowska-Sadowska – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
• dr Marta Borowska – Wydział Matematyki i Informatyki 
• dr Agata Bezubik – Wydział Matematyki i Informatyki 
• dr Marcin Makowski – Wydział Matematyki i Informatyki 
• dr Urszula Ostaszewska – Wydział Matematyki i Informatyki 
• dr Krzysztof Petelczyc – Wydział Matematyki i Informatyki 
• dr Elżbieta Hałaburda  – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
• dr Katarzyna Skok – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
• dr Alina Szwarc-Adamiuk – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
• dr Maciej Etel – Wydział Prawa 
• dr Katarzyna Doliwa  – Wydział Prawa 
• dr Piotr Kołodko – Wydział Prawa 
• dr Zofia Zawadzka – Wydział Prawa 
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Tabela 25. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników UwB w roku akademickim 
2010/2011 
 

 

Doktoraty Habilitacje 

uzyskane przez 
pracowników 
uczelni 

Jednostka organizacyjna 

o
g

ó
łe

m
 

w
 u

cz
el

n
i 

p
o

za
 u

cz
el

n
ią 

p
rz

ez
 s

tu
d

en
tó
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st
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w
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o
kt
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h
 

sp
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ó
łe

m
 

sp
o
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 u

cz
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n
i 

N
o

m
in

ac
je

 p
ro

fe
so

rs
ki

e 

Wydział Biologiczno-Chemiczny  2  2  -  -  -  -  -  1 

Wydział Prawa 10  4  -  3  3  1  -  1 

Wydział Ekonomii  i Zarządzania  7  1  -  2  4  2  -  - 

Wydział Historyczno-Socjologiczny  8  3  2  -  3  3  -  2 

Wydział Fizyki  1  1  -  -  -  1  -  - 

Wydział Pedagogiki  i Psychologii  3  2  1  -  -  1  -  - 

Wydział Filologiczny  4  -  4  -  -  4  -  - 

Wydział Matematyki i Informatyki  5  -  5  -  -  -  -  - 

Katedra Teologii Prawosławnej  -  -  -  -  -  1  -  - 

Razem 40 13 12  5  10 13  -  4 

         

 

5.3. Publikacje i konferencje 

Publikacje 
Liczbę publikacji naukowych pracowników UwB w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z podziałem na wydziały oraz liczbą punktów uzyskanych w roku 
akademickim 2010/2011 przedstawia tabela 26. Liczba recenzowanych publikacji nieznacznie 
spadła w stosunku do roku ubiegłego, ale ilość uzyskanych punktów jest na poziomie roku 
ubiegłego.
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Tabela 26. Liczba publikacji pracowników UwB 

 

 
* liczba punktów z listy MNiSW

Publikacja                  
w czasopiśmie 
wyróżnionym             

w Journal Citation 
Reports 

Publikacja                  
w czasopiśmie 

wyróżnionym w ERIH 

Publikacja                  
w recenzowanym 

czasopiśmie krajowym 
lub w zagranicznym 

wymienionym             
w wykazie MNiSW 

Autorstwo monografii 
lub podręcznika 
akademickiego 

Autorstwo rozdziału    
w monografii            

lub w podręczniku 
akademickim 

Redakcja 
wieloautorskiej 

monografii, 
podręcznika lub serii 

wydawniczej 

Suma punktów 
Wydział/Katedra 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Biologiczno- 
Chemiczny 

76 1975 - - 19 53 1 - 11 7 - - 107 2053 

Ekonomii  
i Zarządzania 

2 47 - - 64 456 11 132 66 222 8 24 151 881 

Filologiczny - - 7 70 32 207 10 240 158 1006 8 40 215 1563 

Historyczno- 
Socjologiczny 

1 13 4 60 75 355 11 156 177 555 16 73 284 1212 

Matematyki  
i Informatyki 

38 793 - - 44 243 - - 24 128 1 - 107 1164 

Fizyki 38 813 - - 6 7,5 - - - - - - 44 820,5 

Pedagogiki  
i Psychologii 

- - - - 23 158 14 162 202 606 11 29 250 955 

Prawa - - 1 10 167 808 27 331,5 366 675 31 102,5 592 1927 

Informatyczno- 
Ekonomiczny  

w Wilnie 
2 40 - - 17 49 - - - - 2 13 21 102 

Administracji  
w Siedlcach 

- - - - 5 22 6 40 27 66 5 7 43 135 

Międzywydziałowa 
Katedra Teologii 

Katolickiej 
- - - - 10 40 1 12 31 93 3 9 45 154 

Międzywydziałowa 
Katedra Teologii 

Prawosławnej 
- - - - 1 9 - - - - - - 1 9 

Razem 157 3681 12 140 463 2407,5 81 1073,5 1062 3358 85 297,5 1860 10975,5 
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Konferencje 
W roku 2010/2011 zorganizowano na Uniwersytecie w Białymstoku 62 konferencje (tabela 
27). W stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba konferencji międzynarodowych. 
 
Tabela 27. Konferencje zorganizowane przez wydziały UwB 
Wydział 
Katedra 

Konferencje 
krajowe 

Konferencje 
międzynarodowe 

Konferencje 
studenckie 

Biologiczno–Chemiczny 4 - 1 

Ekonomii i Zarządzania 4 1 4 

Filologiczny 2 3 3 

Historyczno–Socjologiczny 1 4 - 

Matematyki i Informatyki - 1 1 

Fizyki - 1 - 

Pedagogiki i Psychologii 3 - 3 

Prawa 7 7 6 

Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie - 1 - 

Katedra Teologii Katolickiej 3 1 - 

Katedra Teologii Prawosławnej - 1 - 

Razem 24 20 18 

6. Współpraca z zagranicą 

6.1. Międzynarodowa współpraca naukowa 

Uniwersytet w Białymstoku ma podpisane 42 umowy o współpracy naukowej z partnerami 
zagranicznymi. 
W roku akademickim 2010/2011 zostało podpisanych 6 umów z podanymi niżej partnerami: 

• Państwowym Uniwersytetem w Baranowiczach (Republika Białoruś), 
• Państwowym Uniwersytetem im. P. M. Maszerowa w Witebsku (Republika Białoruś), 
• Dalekowschodnim  Wydziałem Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytutem Biologii i Nauk 

Przyrodniczych (Federacja Rosyjska), 
• Instytutem Fizyki Metali Oddziału Uralskiego Akademii Nauk Rosji (Federacja 

Rosyjska), 
• School of Business Administration Turiba (Łotwa), 
• Południowo-Zachodnim Uniwersytetem Nauk Politycznych i Prawa (Chińska 

Republika Ludowa). 
Zrealizowanych zostało 960 wyjazdów służbowych: 
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• 247 (w tym 28 studentów) – na konferencje naukowe, 
• 267 (w tym 25 studentów) – naukowo-badawczych, 
• 446 w celu prowadzenie zajęć na Filii UwB w Wilnie. 

Uniwersytet w Białymstoku gościł 74 cudzoziemców, w tym: 
• 38 w ramach podpisanych umów (w tym 28 studentów), 
• 36 na zaproszenia. 

 
W roku akademickim 2010/2011 na Uniwersytecie w Białymstoku przebywało: 

• 2 studentów (obywatel Litwy i obywatel Federacji Rosyjskiej) studiów doktoranckich, 
stypendystów Rządu RP, 

• 2 stypendystów (obywatel Republiki Białorusi i obywatel Federacji Rosyjskiej)                      
na 9-miesięcznym stażu w ramach VII edycji Programu Stypendialnego Rządu RP               
dla Młodych Naukowców, 

• 3 pracowników (obywateli Litwy) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii UwB        
w Wilnie, którzy otrzymali stypendium Rządu RP i uczestniczyli w seminariach 
doktoranckich, 

• 1 Laureat Nagrody Lwa Sapiehy, obywatel Republiki Białorusi. 
 

6.2. Wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP-
Erasmus 

Rok akademicki 2010/2011 był dwunastym rokiem uczestnictwa naszej uczelni w programie 
LLP-Erasmus. W ramach programu uczelnia ma podpisane umowy bilateralne z 99 
uczelniami partnerskimi z Unii Europejskiej oraz 3 uczelniami szwajcarskimi.  
Uniwersytet w Białymstoku otrzymał z budżetu programu LLP-Erasmus zarządzanego przez 
Komisję Europejską grant w łącznej wysokości 346 850,00  EUR, w tym: 

• 244 000 EUR  z przeznaczeniem na wyjazdy na studia (SMS) 
• 31 500 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy na praktykę (SMP) 
• 26 400 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (STA) 
•  16 100 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) 
• 28 850 EUR  z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników 

(OM) 
 
Wyjazdy studentów na studia (SMS), praktyki (SMP) i przyjazdy studentów 
zagranicznych  
W roku akademickim 2010/2011 na studia za granicę w ramach Programu LLP-Erasmus 
wyjechało 104 studentów UwB, na praktyki 21, a przyjechało 39 studentów zagranicznych, 
w tym 1 osoba „free-mover”. 

Wyjazdy i przyjazdy studentów z poszczególnych wydziałów przedstawia tabela 28. 
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Tabela 28. Wyjazdy i przyjazdy studentów 

Wydział SMS wyjazdy 
studentów na studia 

SMP wyjazdy 
studentów na 
praktyki  

Przyjazdy studentów      
na studia 

5 0 3 Biologiczno-
Chemiczny: 
- biologia 
- chemia 

2 
3 

0 
0 

2 
1 

Ekonomii i 
Zarządzania 

20 8 9 

27 1 1 
13 0 1 
3 0 0 
2 0 0 

Filologiczny: 
- filologia angielska 
- filologia francuska 
 
- filologia polska 
 
- filologia rosyjska 

9 1 0 

12 0 6 

1 0 2 

Historyczno-
Socjologiczny: 
- historia 
 
- socjologia 

11 0 3 + 1 „free mover” 

0 3 2 

0 0 1 

Matematyki i 
Informatyki: 
- matematyka 
- informatyka 0 3 1 

Pedagogiki i 
Psychologii 

9 1 0 

Prawa 31 8 18 
Razem 104 21 39 
 
Kwota 244 000 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy na studia (SMS) została w całości 
wykorzystana na wypłatę stypendiów studenckich. Ostateczna kwota miesięcznego 
stypendium wypłaconego studentom, po uwzględnieniu dodatkowych środków finansowych 
przyznanych z Agencji Krajowej, wyniosła: 

• 452 EUR  – kraje grupy 1 (Dania, Finlandia,  Francja), 
• 400 EUR – kraje grupy 2 (Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, 

Portugalia, Włochy), 
• 348 EUR – kraje grupy 3 (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Turcja, 

Węgry).  
Niezależnie od otrzymanego grantu z UE wydziały dofinansowały ze swoich budżetów 
wyjazdy studentów na studia kwotą w wysokości 8893,18 EUR, w tym: 
4042,85 EUR  – Wydział Ekonomii i Zarządzania   
2971,01 EUR  – Wydział Filologiczny:  

• 1606,57 EUR  filologia angielska   
• 536,03 EUR    filologia francuska  
•   84,98 EUR    filologia polska   
• 743,43 EUR    filologia rosyjska   

911,75 EUR  –  Wydział Pedagogiki i Psychologii   
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967,57 EUR  –   Wydział Prawa  
Kwota 31 500 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy na praktykę (SMP) została w całości 
wykorzystana na wypłatę stypendiów studenckich. 
Przeważały wyjazdy 3-miesięczne, ale były także wyjazdy dłuższe (2 wyjazdy 6-miesięczne,                        
1 wyjazd 4-miesięczny).   
Kwota miesięcznego grantu wypłaconego studentom wyjeżdżającym na praktyki wynosiła:  

• 420 EUR – kraje grupy 1 (Francja, Wielka Brytania)   
• 400 EUR – kraje grupy 2 (Hiszpania, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy)    
•  333 EUR – kraje grupy 3 (Estonia, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry)  

W ramach programu LLP-Erasmus na cały rok akademicki przyjechało 21 studentów. 
W semestrze zimowym studiowało łącznie 33 studentów (w tym 12 tylko w semestrze 
zimowym), w semestrze letnim: 27 studentów (w tym 6 tylko na semestr letni). 5 osób 
przedłużyło pobyt na drugi semestr. Było 21 kobiet i 18 mężczyzn.  
 
Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 
W roku akademickim 2010/11 z wykładami do uczelni partnerskich wyjechało 35 nauczycieli 
akademickich naszego uniwersytetu, a przyjechało 11 obcokrajowców (tabela 29). 

Tabela 29. Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 
 
Wydział STA wyjazdy nauczycieli 

akademickich w celu 
prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 

Przyjazdy nauczycieli 
akademickich w celu 
prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 

6 0 

4 0 

1 0 

Filologiczny: 
- filologia angielska 
 
- filologia francuska 
 
- filologia polska 1 0 

19 2 

13 2 

Historyczno-Socjologiczny: 
- historia 
 
- socjologia 6 0 

1 0 Matematyki i Informatyki: 
 
- informatyka 1 0 

Pedagogiki i Psychologii 5 3 
Prawa 4 6 
Razem: 35 11 

 
Na realizację indywidualnych wyjazdów kadry dydaktycznej (STA) UwB otrzymał z Agencji 
Krajowej grant w wysokości 26 400 EUR. Został on w całości wykorzystany. Średni grant 
przypadający na 1 nauczyciela na tydzień wyniósł 800 EUR (wyjątek Czechy, Estonia, 
Słowacja, Łotwa – 650 EUR;  Litwa – 550 EUR). Regułą były wyjazdy jednotygodniowe 
z realizacją  5-8  godzin zajęć dydaktycznych.  
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Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) 
W roku akademickim 2010/11 21 pracowników UwB wyjechało w celach szkoleniowych do 
instytucji znajdujących się w Unii Europejskiej. Udział pracowników poszczególnych 
jednostek organizacyjnych uczelni przedstawia tabela. 
 
Tabela 30. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych 
Wydział 2010/2011 
Filologiczny 
- filologia polska 

3 
 

Fizyki 1 
4 

2 

Historyczno-Socjologiczny 
- historia 
 
-socjologia 2 

Pedagogiki i Psychologii 2 
Prawa 4 
SPNJO 4 
Biblioteka 2 
DPMWZ 1 
Razem: 21 
 
Na realizację wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) uczelnia otrzymała              
z Agencji Krajowej grant w wysokości 16 100 EUR. Został on w całości wykorzystany. 
Średni grant przypadający na jednego pracownika na tydzień wyniósł 800 EUR, z wyjątkiem 
wyjazdów do Czech, Estonii, Słowacji – 650 EUR, na Litwę 550 EUR. Regułą były wyjazdy 
jednotygodniowe. 
 
Organizacja wymiany studentów i nauczycieli 
Na dofinansowanie działań związanych z organizacją wymiany studentów i pracowników 
(OM) uczelnia otrzymała z Unii Europejskiej grant w wysokości 28 850 EUR. Ze środków 
tych dofinansowano następujące działania: 
• 4 wizyty monitoringowe do następujących uczelni partnerskich: 

- Universita degli Studi di Verona, Włochy (I VERONA01) –  Instytut Historii 
- Universita degli Studi di Pisa, Włochy (I  PISA01) – Wydział Prawa 
- Universidad de Murcia, Hiszpania (E  MURCIA01) – Wydział Fizyki 
- Universidad de Deusto, Hiszpania (E) – Wydział Prawa 
• wizyty przygotowawcze:   

- Polytechnic Institute of Setubal, Portugalia – Wydział Pedagogiki i Psychologii  
- Uniwersytet Lyon III, Francja – Wydział Prawa 

• koszty delegacji 6 osób na konferencjach krajowych 
• spotkania integracyjne dla studentów zagranicznych, koordynatorów, pracowników 

DPMWZ:  
• kolacja integracyjna w restauracji „Trzy po trzy”, 09.11.2010 – 47 osób 
• spotkanie wigilijne, 09.12.2010 – 59 osób 
• kulig, Supraśl, 04.12.2010 – 42 osoby; organizator - studenci z koła YES z Wydziału Prawa 
• kulig, Pomigacze, 01.02.2011 – 40 osób; organizator – DPMWZ 
• spotkanie studentów zagranicznych w Polsce, Lublin, 3-5.06.2011 – 18 studentów z UwB 
• spotkanie pożegnalne dla zagranicznych studentów Erasmusa, 17.05.2011 –  ok. 40 osób 
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•  wycieczka do Białowieży, 21.05.2011 – 35 osób 
• dofinansowanie do kosztów utrzymania dla 4 studentów Wydziału Prawa wyjeżdżających 

na Universidad de Deusto, Hiszpania w ramach Intensive Programme 
• 9 umów zleceń dla osób wykonujących nadprogramowe prace administracyjne związane 

z programem LLP-Erasmus 
• dodatek specjalny dla koordynatora uczelnianego w związku z pełnioną przez niego 

funkcją 
• sfinansowanie kursów językowych hiszpańskiego i włoskiego dla 13 studentów 
• kurs języka polskiego dla zagranicznych studentów Erasmusa w semestrze zimowym 

i letnim 
• zakup planu miasta Białegostoku i rozmówek polsko-angielskich dla przyjeżdżających 

studentów Erasmusa – 50 egz. 
• druk specjalnego Biuletynu Wydziału Prawa dotyczącego wyjazdów zagranicznych 

w programie Erasmus – 500 egz. 
• skład, łamanie i szata graficzna specjalnego Biuletynu Wydziału Prawa  
• zakup książek do bibliotek poszczególnych wydziałów na potrzeby przyjeżdżających 

studentów Erasmusa 
• zakup materiałów biurowych na potrzeby Programu LLP-Erasmus. 

6.3. Inne programy międzynarodowe 

W roku akademickim 2010/2011 w UwB były realizowane następujące projekty: 
 

• FANTOMAS – “Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast 
magnetism at the nanoscale” - w ramach 7. Programu Ramowego. Kierownik prac: 
prof. Andrzej Maziewski, Wydział Fizyki. Czas trwania projektu: 01.10.2008-
30.09.2012. Wartość projektu dla UwB: 161 212,68 EUR. 

 
• TEC – “The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious 

Conversion in the Medieval Baltic” – w ramach 7. Programu Ramowego. Kierownik 
prac: dr Maciej Karczewski. Wydział Historyczno-Socjologiczny. Czas trwania 
projektu: 1.10.2010 - 30.09.2014. 

 
• Intimate Partner Violence against Elderly Women – w ramach Programu DAPHNE 

III. Kierownik prac: dr hab. Małgorzata Halicka. Czas trwania projektu: 31.12.2008-
30.12.2010. Wartość projektu dla UwB: 15 464,18 EUR. 

 
• Mind the Gap – w ramach Programu DAPHNE III. Kierownik prac: dr hab. 

Małgorzata Halicka, prof. UwB, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Czas trwania 
projektu: 1.03.2011-28.02.2013. Wartość projektu dla UwB: 27 741,05 EUR. 

 
• Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy o współpracy 

naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem 
Republiki Francuskiej z 1966. Kierownik prac: dr Joanna Cholewa, Wydział 
Filologiczny. Czas trwania projektu: 1.01.2011-31.12.2012. Program obejmuje 
wymianę osobową. W ramach programu przewidzianych jest 6 wyjazdów 
pracowników UwB do Francji na 30 dni oraz 6 przyjazdów pracowników francuskiej 
instytucji partnerskiej także na 30 dni. Celem współpracy jest opracowanie słownika 
czasowników polskich dla platformy NooJ. 
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• CLIOHWORLD – Erasmus Academic Network. Kierownik prac: prof. dr hab. Halina 

Parafianowicz. Wydział Historyczno-Socjologiczny. Czas trwania projektu:             
1.10.2008 - 30.09.2011. 

 
• Indukowanie reorientacji spinowej w cienkich warstwach Pt/Co/Pt z wykorzystaniem 

implantacji jonami - projekt realizowany w ramach programu DAAD. Kierownik 
prac: prof. dr hab. Andrzej Maziewski, Wydział Fizyki. Czas trwania projektu: 
01.01.2009 - 31.12.2010.  

7. Biblioteka, wydawnictwa 

7.1. System biblioteczno-informacyjny 

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Białymstoku składa się z 13 bibliotek: 
Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia oraz 12 bibliotek wydziałowych 
i instytutowych. 
Stan zbiorów bibliotek wydziałowych, instytutowych i międzywydziałowych, wchodzących 
w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UwB, wynosi 333 939 wol. (stan na 30 
czerwca 2011 r.). Stan zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z Kolekcją Humanistyczną 
wynosi 448 211 wol. 
Biblioteki wydziałowe prenumerują łącznie ok. 500 tytułów czasopism krajowych i ok. 60 
tytułów zagranicznych. Biblioteka Uniwersytecka prenumeruje 169 tytułów czasopism  
krajowych i zagranicznych. Wydatki związane z zakupem baz danych on-line dla całej sieci 
pokrywa Biblioteka Uniwersytecka (w roku 2011: 48 606,91 zł). Część baz danych jest 
współfinansowana ze środków wydziałów (w roku 2011: Wydział Ekonomii i Zarządzania – 
17 068,55 zł; Wydział Fizyki – 13 790,98 zł; Instytut Biologii – 6 026,29 zł; Instytut Chemii – 
51 583,10 zł). W latach 2010-2011 Uniwersytet w Białymstoku zaprenumerował bazy na 
ogólną kwotę 157 848,58 PLN: 2010 rok –12 baz (6 zagr., 6 kraj.); 2011 rok – 11 baz (6 
zagr., 5 kraj.). Pracownicy naukowi oraz studenci UwB mają bezpłatny dostęp do 
najważniejszych publikacji naukowych na świecie poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki 
(program realizowany ze środków finansowych MNiSW). 
Wszystkie biblioteki (z wyjątkiem Biblioteki Ośrodka Alliance Francaise) pracują 
w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH. W 2010 r. zakupiono ze środków 
ogólnouczelnianych 9 dodatkowych licencji dla bibliotek pracujących dotychczas poza 
systemem. Od IV kwartału 2010 r. wszystkie biblioteki stosują do opracowania  rzeczowego 
zbiorów jednolity język haseł przedmiotowych KABA (Katalog Automatyczny Bibliotek 
Akademickich). W roku akademickim 2011/2012 planuje się uruchomienie w systemie 
ALEPH katalogu centralnego zbiorów wszystkich bibliotek UwB. Obecnie trwają prace 
związane z korektą, łączeniem baz danych oraz testowaniem bazy próbnej Katalogu 
Centralnego. Ogółem w bazach ALEPH Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje się 212 491 
rekordów bibliograficznych, natomiast w bazach bibliotek wydziałowych 135 414 rekordów. 
Biblioteka Uniwersytecka współpracuje ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi 
w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów. W roku akademickim 2010/2011 powołano  
stałe komisje ds. gromadzenia i uzupełniania oraz ds. selekcji księgozbioru. W związku z tym  
przeprowadzono w Bibliotece Uniwersyteckiej selekcję książek, skontrum Kolekcji 
Humanistycznej oraz skontrum w Bibliotece Wydziału Prawa. Za zgodą dziekana Wydziału 
Filologicznego włączono zbiory specjalne BHU i księgozbiór SPNJO do zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Kontynuowano rozpoczęte  w roku akademickim 2009/2010 prace związane 
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z porządkowaniem dokumentacji dotyczącej ewidencji księgozbioru Biblioteki 
Uniwersyteckiej i Kolekcji Humanistycznej. Uzgodniono stan inwentarzowy poszczególnych 
rodzajów zbiorów, wydrukowano i oprawiono księgi inwentarzowe za lata 2006-2010, 
uzgodniono z Kwesturą UwB saldo majątku księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej i BHU.  
Kontynuowano prace związane z retrokonwersją czasopism, przepisano i wydrukowano stare 
księgi inwentarzowe. 
Udostępnianie zbiorów w większości bibliotek odbywa się na miejscu w czytelniach. 
Czytelnie systemu biblioteczno-informacyjnego odwiedziło ogółem 141 518 użytkowników, 
w tym Bibliotekę Uniwersytecką 43 965 użytkowników. Ilość odwiedzin w Bibliotece 
Uniwersyteckiej stale rośnie, co wiąże się z dużą popularnością Czytelni z Wolnym 
Dostępem do zbiorów. Dlatego też w roku akademickim 2010/2011 prowadzono intensywne 
prace (klasyfikacja i opracowanie Kolekcji Humanistycznej) nad udostępnieniem czytelnikom 
kolejnego (IV) piętra tej czytelni.    
Cztery biblioteki wydziałowe prowadzą wypożyczalnię i rejestrują wypożyczenia w systemie 
ALEPH. Łącznie w bibliotekach wydziałowych zarejestrowanych jest w systemie 12 442  
użytkowników, którzy wypożyczyli w roku akademickim 2010/2011 37 852 wol. 
Z księgozbiorów wypożyczalni w bibliotekach wydziałowych  i instytutowych mogą 
korzystać wyłącznie studenci i pracownicy tych jednostek. Liczba użytkowników 
zarejestrowanych w wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 8 424, a ilość 
wypożyczonych egzemplarzy to 38 139. Trzy biblioteki rejestrują wypożyczenia poza 
systemem ALEPH. Ogólna liczba wejść do baz danych, za pośrednictwem sieci 
uniwersyteckiej i z komputerów prywatnych pracowników i studentów UwB, wyniosła 
w ubiegłym roku akademickim 475 449. Do Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 
927 dokumentów, a liczba odsłon stron PBC przekroczyła 5 milionów. 
Biblioteka Uniwersytecka oraz Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii prowadzą 
Oddziały Informacji Naukowej. W pozostałych bibliotekach informacji bibliotecznych, 
bibliograficznych i rzeczowych  udzielają pracownicy czytelni w zależności od potrzeb 
użytkowników. Wszystkie biblioteki prowadzą indywidualne szkolenia biblioteczne 
w zakresie korzystania z katalogu komputerowego, głównie dla studentów studiów 
niestacjonarnych. W roku akademickim 2010/2011 Biblioteka Uniwersytecka przeprowadziła 
przysposobienie biblioteczne (szkolenie on-line) dla 2 216 studentów studiów stacjonarnych.  
W ubiegłym roku Biblioteka Uniwersytecka oraz wybrane biblioteki wydziałowe otrzymały 
sprzęt ułatwiający osobom niedowidzącym i niedosłyszącym korzystanie ze zbiorów. Ponadto   
Biblioteka Uniwersytecka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Miejsce Przyjazne Osobom 
Niepełnosprawnym”. 
W całym systemie biblioteczno-informacyjnym UwB zatrudnionych jest 105 pracowników 
bibliotecznych, w tym 61 w Bibliotece Uniwersyteckiej, 44 w bibliotekach wydziałowych 
i instytutowych oraz 3 informatyków. 
Biblioteka Uniwersytecka prowadziła ożywioną działalność kulturalną i promocyjną. Po raz 
kolejny zorganizowano obchody Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek skierowane do 
szerokiego grona użytkowników. Ponadto odbyły się cztery spotkania w ramach Podlaskiego 
Forum Bibliotekarzy i siedem spotkań z cyklu Podlasie w badaniach naukowych (obchody 5-
lecia) oraz pięć wystaw. W bibliotece miały także miejsce liczne wykłady, spotkania 
autorskie i promocje książek pisarzy polskich i zagranicznych. Mając na celu promowanie 
biblioteki w różnych kręgach użytkowników pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej sięgnęli 
po najnowsze technologie m. in.  prowadzą profil biblioteki na Facebooku i aktualizują na 
bieżąco stronę internetową. Ponadto bibliotekę zwiedziły 124 grupy zorganizowane. 
W ramach działalności naukowej zorganizowano III Ogólnopolską Konferencję Naukową 
„Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące” oraz gościliśmy u siebie 
przedstawicieli Centrów Dokumentacji Europejskiej w ramach ich corocznej konferencji. 
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W rocznicę katastrofy smoleńskiej nadano Sali Audytoryjnej imię Ryszarda Kaczorowskiego, 
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie.  
Szczegółowe statystyczne ujęcie danych dotyczących funkcjonowania bibliotek systemu 
biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011 
przedstawiają załączone tabele (31 i 32). 
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Tabela 31. Udostępnianie zbiorów 

Lp. BIBLIOTEKA CZYTELNIA OGÓLNA WYP WYPOŻYCZALNIA - użytkownicy zarejestrowani w systemie ALEPH 

  Wydziału/Instytutu  
liczba 

odwiedzin 
ilość wyp. 

wol. 

ilość 
miejsc   
w czyt. 

ilość kont 
użytkow. 

poza 
systemem 
ALEPH 

ilość kont 
użykow.   
zarejestr.    

w ALEPH 
OGÓŁEM 

stud.       
bez 

podziału 
na statusy 

stud. 
stacjonarni 

stud. 
niestacjonarni 

stud 
podypl. doktoranci 

prac. 
wydziału 

prac. 
UwB inni 

ilość 
wyp.wol. 

liczba 
odwiedzin 

1 Ekonomii i Zarządzania 15993 78601 38 0 4353 3893 b.d. b.d. b.d. 168 292 0 0 8235 6662 

2 Prawa 24642 89270 72   4960   5750 232 273   485     6740 13325 

3 Pedagogiki i Psychologii 12018 51225 56   2778 2473 1240 891 137 12 217 21 260 20658 25845 

4 Fizyki 2497 6686 20                         

5 Historyczno-Socjologicznego 9712 52665 84                         

6 Matematyki i Informatyki 4807 15281 26                         

7 Biologii 4840 6504 30   351 255 255       81     2219 2315 

8 Chemii 9432 32383 22                         

9 Neofilologii 4334 6674 20 1098 0 692 387 305 0 11 46 0 349 6268 3661 

10 
Ekonomiczno-Informatycznego 
w Wilnie 8524 14322 25 593   560 560       33     10748 8238 

11 Alliance Francaise                               

12 
Centrum Dokumentacji 
Europejskiej 754   18                         

13 
BIBLIOTEKA 
UNIWERSYTECKA 43965 25867 211   8424   5667 1522       1053 182 38139 37852 

  Kolekcja Humanistyczna                               

  OGÓŁEM system bibl. - inf. 141518 379478 833 1691 20866 7873 13859 2950 410 191 1154 1074 791 93007 97898 

  BU + BHU 43965 25867 211 0 8424 0 5667 1522 0 0 0 1053 182 38139 37852 

  Wydziały 97553 353611 622 1691 12442 7873 8192 1428 410 191 1154 21 609 54868 60046 
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Tabela 32. Gromadzenie zbiorów 

Lp. BIBLIOTEKA GROMADZENIE ZBIORÓW OGÓŁEM 

  Wydziału/Instytutu NABYTKI  majątek koszty UBYTKI 

    

STAN 
faktyczny 

ZBIORÓW 
STAN  

UBYTKÓW 
STAN inwentarz. 

ZBIORÓW wol. wol. wol. wol. 

1 Ekonomii i Zarządzania 52324 16438 68762 2901 2901 0 578 

2 Prawa 43544 2318 45862 2237 1679 558 1127 

3 Pedagogiki i Psychologii 102782 4294 107076 3405 3121 284 0 

4 Fizyki 15776 221 15997 33 30 3 221 

5 Historyczno-Socjologicznego 44058 56 44114 2044 2044 0 0 

6 Matematyki i Informatyki 26334 1007 27341 2184 2184     

7 Biologii 18502 141 18643 361 297 64 141 

8 Chemii 4934 0 4934 61       

9 Neofilologii 18220 888 19108 331 331   888 

10 
Ekonomiczno-Informatycznego        
w Wilnie 4167 0 917 917 917     

11 Alliance Francaise               

12 Centrum Dokumentacji Europejskiej 3298 573 3871 531 427 104 573 

13 
BIBLIOTEKA 
UNIWERSYTECKA 333231     7557       

  Kolekcja Humanistyczna 114980     1000       

  OGÓŁEM system bibl. - inf. 782150 25936 356625 23562       
  BU + BHU 448211 0 0 8557 0 0 0 

  Wydziały 333939 25936 356625 15005 13931 1013 3528 
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7.2. Wydawnictwa 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 

W roku akademickim 2010/2011 Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku opublikowało 
45 tytułów o objętości 728 ark. wyd. i łącznym nakładzie 8800 egz., w tym  publikacje 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania – 16 tytułów o  objętości 230 ark. wyd. i łącznym 
nakładzie 3850 egz. Wartość wydanych publikacji (wg kosztów produkcji) wyniosła 370 000 
zł, w tym wartość wydanych publikacji Wydziału Ekonomii i Zarządzania – 173 000 zł (wg 
kosztów produkcji). Wydział ten samodzielnie zajmuje się dystrybucją i sprzedażą swoich 
publikacji, dlatego też w dalszych prezentacjach zajmujemy się wyłącznie książkami 
pozostającymi w gestii Wydawnictwa UwB. 
W omawianym okresie rozdysponowano nieodpłatnie (łącznie z Wydziałem Ekonomii 
i Zarządzania) 3 653 egz. na kwotę 143 819 zł, w tym: 
-   do Biblioteki Uniwersyteckiej  przekazano 1 330 egz. o wartości 54 990 zł, 
-  biblioteki wydziałowe, instytuty, dziekani, egz. redakcyjne, egz. obowiązkowe 2 323 

egz. na kwotę 88 829 zł. 
Sprzedaż publikacji 
W omawianym okresie przekazano do sprzedaży 1 834 egz. o wartości  64 200 zł (wg 
kosztów produkcji). Sprzedano 1 834 egz. o wartości 18 108 zł  (wg cen rozliczeniowych), co 
stanowi zwrot 26 % poniesionych nakładów na wydanie książek.  
Przekazano do sprzedaży publikacje Wydziału Ekonomii i Zarządzania w ilości 2 960 egz. 
o wartości 130 920 zł (wg kosztów produkcji). 
Przekazano do sprzedaży do Katedry Teologii Katolickiej czasopismo „Rocznik Teologii 
Katolickiej” nr IX, 115 egz. o wartości 3 565 zł oraz do Katedry Teologii Prawosławnej 
czasopismo „Elpis” nr nr 21-22, 170 egz. o wartości 2 720 zł. 
Inne istotne formy działalności Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku 
Oficyna wydawnicza Uniwersytetu w Białymstoku w roku 2010/2011 uczestniczyła 
w ogólnopolskich targach książki naukowej:  
-  XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej, 8-9  października 2010 r. 
- Targi Książki Akademickiej i Naukowej „AKADEMIA”, 20-22 października 2010 r., 

Warszawa 
- Warszawskie Targi Książki w Pałacu Kultury i Nauki, 12-15 maja 2011 r.  
Planowany udział w targach 
- XV Poznańskie Dni Książki Naukowej, 12-14 października 2011 r. 
- Targi Książki Akademickiej i Naukowej „AKADEMIA”, 20-22 października 2011 r., 
Warszawa 
- Targi Książki, 3-6 listopada 2011 r., Kraków 
 W omawianym okresie wydawnictwo uczestniczyło w Międzynarodowej  Wystawie  
Polskiej Książki Naukowej w Paryżu,  8-10 czerwiec 2011 r. wzbogacając zbiory tamtejszych 
placówek  naukowych o  publikacje autorów z Uniwersytetu w Białymstoku (60 tytułów). 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku uczestniczy we wszystkich konferencjach 
naukowych i tematycznych na terenie Białegostoku i kraju promując własne książki: 

• „Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemne inspiracje w literaturze, kulturze i języku”  - 
19-20 października 2010 r. 

• I Mi ędzynarodowa Konferencja „Prawosławni w dziejach Rzeczpospolitej”, 23–24 
września 2010 r. 

• VI  augustowskie  spotkania naukowe, edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje –
polemiki – propozycje), 13-15 września 2010 r.  

• „Działalność patriotyczna kobiet z perspektywy XXI wieku”, 6 - 7 września 2010 r. 
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• „Kościół Prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna 
tradycja”, 15.09.2011 r. 

• „Pogranicza, Kresy, Wschód, a idee Europy”, 12-14.05.2011 r. 
• „Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące”, 18-20.05.2011 r. 
• „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”, 31 maja - 2 

czerwca 2011 r. 
• VIII Forum zaawansowanych studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. prof. Andrzeja 

Bartnickiego, 24-26 czerwca 2011 r.  

Wydawnictwo Temida 

Staraniem Wydawnictwa Temida.2 ukazały się następujące pozycje: 
• Банковская система и банковское регулирование в Европейском Союзе  
• Bankowość Unii Europejskiej  
• Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji  
• Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości  
• Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt 7  
• Przemoc wobec ludzi starych  
• Opłaty samorządowe w Polsce  
• Wybrane aspekty wpływu członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej na 

stosunki ze wschodnimi państwami ościennymi  
• Evolution of constitutionalism in the selected states of Central and Eastern Europe  
• Pracownicze programy emerytalne  
• Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i 

podatkowego  
• Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych  
• Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach 

kryzysu finansowego  
• Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego 

 
Podkreślić należy, że pośród wymienionych dzieł są książki w językach obcych. Nakład 
wszystkich publikacji to ok. 7 tys. egzemplarzy. 

Wydawnictwo Trans Humana 

Opublikowane tytuły 
W roku akademickim 2010/2011 opublikowano 14 tytułów o objętości 271 arkuszy 
wydawniczych i łącznym nakładzie 2 700 egz. 
W omawianym okresie rozdysponowano nieodpłatnie 1 280 egz. na kwotę 106 669,85 zł, w 
tym do Biblioteki Głównej 106 egz. o wartości 7 983,92 zł; do bibliotek wydziałowych, 
instytutów, dziekanów, egz. obowiązkowych i przeznaczonych na promocję 1 148 egz. o 
wartości 98 685,93 zł.  
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Inne istotne formy działalności Wydawnictwa Uniwersyteckiego Trans Humana  
Oficyna wydawnicza Trans Humana w roku akademickim 2010/2011 uczestniczyła 
w ogólnopolskich konferencjach naukowych i tematycznych na terenie Białegostoku i kraju, 
promując własne książki: 

– VIII Forum zaawansowanych studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. prof. 
Andrzeja Bartnickiego, 24-26 czerwca 2011 r. 
– „Pogranicza, Kresy, Wschód, a idee Europy”, 12-14 maja 2011 r. 
– „Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące”, 18-20 maja 2011 r. 
– „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”, 31 maja – 2 
czerwca 2011 r. 
– „Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemne inspiracje w literaturze, kulturze i języku”, 
19-20 października 2010 r. 
– “Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej”, 23-24 września 2010 r. 
– Wystawa Polskiej Książki Naukowej w Paryżu, 8-9 czerwca 2011 r.  
– „Działalność patriotyczna kobiet z perspektywy XXI wieku”, 6-7 września 2010 r. 
– VI augustowskie spotkania naukowe, edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje-
polemiki-propozycje), 13-15 września 2010 r. 
– „Kościół Prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna 
tradycja”, 15 września 2011 r. 

8. Organizacja i zarządzanie Uniwersytetem 

8.1. Dział Informacji i Promocji 

Działalność promocyjna w roku akademickim 2010/2011 była związana przede wszystkim 
z prowadzeniem akcji rekrutacyjnych oraz przygotowaniem kolejnych edycji materiałów 
informacyjno-promocyjnych.  
Dział Informacji i Promocji wydał trzy kolejne numery pisma „Nasz Uniwersytet”, 
zaktualizowany informator uniwersytecki, Informator Naukowy, a także ulotki: rekrutacyjną, 
o studiach podyplomowych i programie MOST. Przygotowywał reklamy prasowe 
i internetowe. Współpracował przy wydaniu podlaskiej gazety maturzystów ”Eureka” 
i informatora dla maturzystów na płycie CD. Przygotowywał uniwersyteckie druki 
okazjonalne (zaproszenia, kalendarze, pocztówki świąteczne, itp.), wydał na płycie CD (także 
w wersji angielskiej) pierwszy film promujący UwB, prowadził obsługę multimedialną 
wydarzeń uczelnianych (inauguracja roku, promocje doktorskie, wigilia, dzień seniora, 
konferencje naukowe, wizyty gości), a także transmisje on-line z najważniejszych 
uroczystości (inauguracja, wręczenie dyplomu doktora honoris causa).  
W ramach akcji rekrutacyjnej pracownicy działu odwiedzili około 30 szkół w Białymstoku 
i województwie podlaskim, uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą i zachęcając do 
studiowania na UwB. W czerwcu w regionie stanęło 20 billboardów z uniwersyteckim hasłem 
skierowanym do uczniów „Wyznacz sobie kierunek!”. Uczelnia promowana też była przez 
pół roku na dwóch ekranach LED ustawionych w centrum  Białegostoku, 24 monitorach LCD 
w centrach handlowych i klubach młodzieżowych, a także za pośrednictwem nowoczesnego 
samochodu KTM. Uniwersytet zaprezentował się również na ogólnopolskich 
trójwymiarowych targach internetowych, organizowanych przez „Gazetę Wyborczą”. 
W maju DIP zaangażowany był w organizację Festiwalu Nauki i Sztuki. Koordynował 
prezentację ogólnouczelnianą w budynku przy Placu Uniwersyteckim. Współorganizował 
również Dzień Akademicki na placu przed białostockim Ratuszem. 
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Ponadto Dział Informacji i Promocji zajmował się pracą biurową (skanowanie dokumentów, 
rozdysponowanie materiałów promocyjnych, aktualizacja książki telefonicznej, 
przygotowanie sprzętu multimedialnego na potrzeby Senatu i innych wydarzeń uczelnianych). 
Przeprowadził procedurę zamówień publicznych dla wszystkich jednostek UwB na 
wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz 
procedurę zamówień publicznych ma materiały promocyjne projektów, współfinansowanych 
przez Unię Europejską. DIP aktualizuje także stronę internetową Uniwersytetu, którą 
codziennie odwiedza średnio 5 tys. internautów. 
Pracownicy działu uczestniczyli w szkoleniach, m.in. w Vademecum Redaktora, 
organizowanym przez Radio Białystok. Opracowywali też informacje do rankingów uczelni 
wyższych miesięcznika „Perspektywy”, a także do konkursów: „Uczelnia Liderów” (Fundacji 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) oraz na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną 
uczelnię w Polsce” (Akademickiego Centrum Informacyjnego). 

8.2. Zarządzanie projektami  

Realizacja projektów 

 W ramach wspierania rozwoju uczelni Dział Zarządzania Projektami UwB w 2010 roku brał 
udział w realizacji zadań mających na celu wydatkowanie i rozliczenie środków finansowych 
otrzymanych przez uniwersytet na projekty o charakterze inwestycyjnym, edukacyjnym. 
Zakres prac obejmował m.in.: 
1. Przygotowanie we współpracy z Działem Inwestycji harmonogramów przygotowania 
i realizacji projektów: „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki 
wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” w ramach PO RPW oraz „Budowa 
Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii w ramach POIŚ” uwzględniający szacunkową 
całkowitą wartość inwestycji.  
2. Przygotowywanie comiesięcznej sprawozdawczości dla Instytucji Pośredniczących do 5 
każdego miesiąca w ramach podpisanych umów dla projektów: Budowa Wydziału Fizyki 
oraz Instytutu Chemii, Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki 
wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym. 
3. Przygotowywanie comiesięcznej sprawozdawczości dla Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego do 7 każdego miesiąca w ramach podpisanych umów dla projektów: Budowa 
Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii, Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału 
Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym. 
4. Przygotowywanie wniosków płatniczych do ww projektów. UwB otrzymał refundację 
poniesionych kosztów  w wysokości 9 719 996,18 zł oraz  5 554 381,74 zł zaliczki. 
5. Uczestnictwo w przygotowaniu, konsultacjach projektu o charakterze edukacyjnym 
„Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego 
Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku", rozpoczętego w 2011 roku 
z wykorzystaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość umowy wynosiła 
339 349,64 PLN, wkład własny Uniwersytetu w Białymstoku: 59 885,24 PLN. Projekt 
realizowany będzie w latach 2011-2013. 
 

 Inne działania  

• Udzielanie informacji zarówno pisemnej jak i telefonicznej na temat możliwości 
pozyskiwania środków unijnych na projekty.  

• Przygotowanie informacji Rektorowi na temat projektów składanych przez Uniwersytet 
w Białymstoku. 
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• Uczestnictwo zespołów projektowych w szkoleniach organizowanych przez instytucje 
pośredniczące. 

• Przygotowanie dokumentów do kontroli projektu Budowa Wydziału Fizyki oraz 
Instytutu Chemii.  

• Poddanie kontroli wniosku płatniczego w zakresie kosztów osobowych  projektu 
„Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz 
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” w ramach PO RPW przeprowadzonej 
przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku.  

• Przygotowanie dokumentów i uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez 
Podlaski Urząd Wojewódzki projektów: „Budowa stacji terenowej Instytutu Biologii 
Uniwersytetu w Białymstoku w Gugnach”, „Hala sportowa Uniwersytetu 
w Białymstoku – etap III”, „Utworzenie Pracowni Digitalizacji w Bibliotece 
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku na usługi Podlaskiej Biblioteki 
Cyfrowej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
2004-2006. 

• Uczestnictwo w przeprowadzanych badaniach ewaluacyjnych projektów w ramach 
POIŚ oraz PORPW na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

• Przygotowanie pełnomocnictw Prorektorowi, Dziekanom do podpisywania  wniosków 
aplikacyjnych i potwierdzania za zgodność z oryginałem.  

Uczestnictwo w  wizytach studyjnych do Włoch, czerwiec 2011 r. (Avellino) oraz Hiszpanii, 
lipiec 2011 r. (Madryt) pracowników zaangażowanych w realizację projektów 
inwestycyjnych. 
 

8.3. Systemy i sieci informatyczne 

Podstawowa działalność Działu Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych 
obejmuje następujące obszary: 

• Obsługa systemów komputerowych związanych z obsługą studentów w tym USOS oraz 
IRK.  

• Obsługa systemów komputerowych i sieci komputerowej administracji centralnej, 
w tym system kadrowo-płacowy i finansowo-księgowy. 

• Obsługa sieci internetowej oraz systemów i serwerów internetowych uniwersytetu 
w tym sieci szkieletowej uniwersytetu. 

• Obsługa sieci telefonicznej uniwersytetu. 
• Bilansowanie zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na 

uniwersytecie. 
 
W ramach prac działu wykonywane są bieżące prace związane z obsługą najważniejszych 
systemów informatycznych na Uniwersytecie. Prace te obejmują reakcję na błędy, pomoc 
użytkownikom, aktualizację oprogramowania, naprawę awarii itp. W roku bieżącym został 
zmodernizowany system klimatyzacji w pomieszczeniach Węzła Głównego Uniwersyteckiej 
Sieci Teleinformatycznej, gdzie mieszczą się wszystkie podstawowe systemy informatyczne 
Uniwersytetu. Dodatkowo dokonano przeglądu i wymieniono akumulatory z centralnego 
UPS. W roku sprawozdawczym 2010/2011 zostało wydrukowanych i spersonalizowanych 
6000 szt. Studenckich Legitymacji Elektronicznych. 
W przypadku systemów studenckich zostały uruchomione nowe moduły i aplikacje związane 
z obsługą studentów. Dzięki temu w nowym roku akademickim wszyscy studenci studiów 
dziennych i niestacjonarnych oraz studiów doktoranckich są objęci systemem USOS. 
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W następnym roku akademickim systemem USOS będą objęci wszyscy studenci i słuchacze 
na uniwersytecie, w tym studiów podyplomowych.  
Najważniejsze działania związane z wdrożeniem nowych modułów i systemów 
informatycznych na uczelni: 
 

• Wprowadzono system CAS – centralny system autoryzacji, który pozwala studentom 
i pracownikom na zalogowanie się jednym loginem i hasłem do wszystkich 
udostępnionych systemów związanych z obsługą studiów takich jak: USOS, 
USOSWeb, e-Learning (Blackboard), EDURoam. 

• Udostępniono studentom uniwersytetu sieć EDURoam, bezprzewodową sieć naukową 
pozwalającą na zalogowanie do sieci Internet na terenie tych jednostek Uniwersytetu, 
gdzie zainstalowano sieć EDURoam (w tym Biblioteki Uniwersyteckiej).  

• Wdrożono obsługę Domów Studenta za pomocą systemu USOS. Najważniejszym 
elementem systemu jest automatyzacja obsługi płatności za akademiki. 

• Przystosowano system decyzji w systemie USOS do potrzeb naszej uczelni. 
• Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania wdrożono system APD (Archiwum Prac 

Dyplomowych), co pozwala na usprawnienie i komputeryzację obsługi przygotowania 
i obrony prac dyplomowych. 

• Wdrożono pełną obsługę e-learningu na uczelni. 
• Przygotowano i wdrożono system USOS do obsługi studiów doktoranckich oraz 

płatności za te studia.  
• Przygotowano i wdrożono system USOS do obsługi studiów podyplomowych, w tym 

automatyzację obsługi płatności masowych. Uruchomiono także system rekrutacji IRK 
na potrzeby tych studiów (uruchomiono rekrutację na 44 kierunki).  

• Wdrożono obsługę CEN w ramach systemu USOS, w tym obsługę płatności za te 
studia. 

• Udostępnione zostały Studenckie Legitymacje Elektroniczne do współpracy 
z Białostocką Kartą Miejską – studenci będą mogli wykorzystywać studencką 
legitymację elektroniczną jako kartę miejską. 

• Przeprowadzono szkolenia pracowników dziekanatów związane z wprowadzeniem tzw. 
indeksu elektronicznego. 

• Wdrożono na uczelni dostęp do systemu UCZELNIA do składania sprawozdań 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

• Założono profil uniwersytetu w systemie ePuap – tym samym możliwe będzie 
wykorzystanie systemu ePuap do obsługi tzw. skrzynki podawczej (obsługa podań 
drogą elektroniczną). 

 

8.4. Zamówienia publiczne 

Uniwersytet w Białymstoku przeprowadził 87 postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej 14.000 euro, w tym: 

• 76 przetargów nieograniczonych, 
• 1 zapytanie o cenę, 
• 10 zamówień z wolnej ręki. 

W wyniku rozstrzygniętych postępowań zostało podpisanych 383 umów, na ogólną kwotę 
195 616 317,62 zł brutto (w tym kwota umów na budowę Kampusu UwB: 168 731 271,53 zł 
brutto). Dział Zamówień Publicznych udziela również niezbędnych informacji i wyjaśnień 
przy procedurze udzielenia zamówień poniżej 14 000 euro. 
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Sporządzony został plan zamówień na dostawy i usługi w oparciu o zgłoszone plany potrzeb 
jednostek. Plan stanowił podstawę do ustalenia harmonogramu postępowań zamówień w roku 
2011. Obecnie zadania realizowane są przez 5 pracowników Działu Zamówień Publicznych. 

9. Finanse 

9.1. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 
2010 r. 

Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po 

zmianach  
na 2010 r. 

Wykonanie  
za 2010 r. 

1 2 3 

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+29) 01 133 636,1 120 567,9 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+27+28) 02 133 136,1 119 565,9 

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12) 03 122 042,8 110 536,3 

 dotacje z budżetu państwa  04 68 370,3 68 370,3 

kształceniem studentów studiów stacjonarnych, 
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich  
i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym 
na remonty (dotacja stacjonarna) 

05 67 956,2 67 956,2 

kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów 
niepełnosprawnych 

06 414,1 414,1 

świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi        
w ramach kształcenia studentów studiów 
stacjonarnych w podstawowej jednostce 
organizacyjnej, uczelni medycznej lub innej uczelni 
publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na 
kierunkach medycznych pod bezpośrednim 
nadzorem nauczycieli akademickich posiadających 
kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego 
właściwego ze względu na treść kształcenia. 

07     

w tym     
na 
zadania 
związane 
z  

prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu 
zdobywania specjalizacji przez lekarzy weterynarii, 
pielęgniarki i położne  

08     

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 
związków 

09 93,7 7,0 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne 10 34 664,9 26 082,7 

w tym  na studiach niestacjonarnych 11 28 045,6 24 778,6 

z 
tego 

pozostałe  12 18 913,9 16 076,3 
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w tym środki zagraniczne, m. in. z UE                         
oraz współfinansowanie krajowe 

13 15 469,1 9 291,8 

Przychody ogółem z działalności badawczej 
(15+17+18+19+20+21+23+24+25) 

14 10 843,3 8 726,9 

dotacje na finansowanie działalności statutowej 15 2 485,8 2 872,7 

w tym na badania własne  16 514,0 587,2 

środki na realizację projektów badawczych 17 3 687,8 4 436,3 

środki na realizację projektów rozwojowych 18 487,2 301,5 

środki na realizację projektów celowych 19 0,0 0,0 

środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR 
oraz NCN 

20  0,00 

 

0,0 

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 21 454,6 579,2 

w tym  zagraniczne środki finansowe niepodlegające 
zwrotowi 

22 204,6 364,4 

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 23 368,9 361,8 

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych 
przez ministra 

24 164,1 175,4 

pozostałe  25 3 194,9 0,0 

z tego 

w tym środki zagraniczne, m. in. z UE                         
oraz współfinansowanie krajowe 

26 3 194,9 0,0 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 27 0,0 0,0 

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 28 250,0 302,7 

Pozostałe przychody  (30+31) 29 500,0 1 002,0 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 30 100,0 38,6 

Pozostałe przychody operacyjne  31 400,0 963,4 

B. Koszty działalności operacyjnej (49+54) 32 134 066,1 120 731,0 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (49) 33 133 666,1 119 774,6 

Amortyzacja 34 2 000,0 1 797,7 

Zużycie materiałów i energii 35 8 922,9 7 822,7 

w tym energia 36 3 080,3 3 068,1 
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Usługi obce 37 9 303,3 7 215,9 

Podatki i opłaty 38 100,0 57,8 

Wynagrodzenia 39 82 828,4 79 997,6 

w tym  wynikające ze stosunku pracy 40 69 836,8 67 774,1 

  w 
tym  

osobowe 41 64 991,8 62 968,7 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 42 20 460,7 16 591,8 

w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 43 14 465,9 11 946,4 

Pozostałe koszty rodzajowe 44 10 050,8 6 287,7 

aparatura naukowo-badawcza 45 4 200,0 588,5 w tym 

podróże służbowe 46 2 331,4 2 290,2 

Ogółem koszty rodzajowe (34+35+37+38+39+42+44) 47 133 666,1 119 771,2 

Zmiana stanu produktów ( +, – ) 48 0,0  3,4 

Ogółem koszty własne podstawowej  działalności operacyjnej (47+48) 49 133 666,1 119 774,6 

działalności dydaktycznej 50 122 822,8 111 047,7 

w 
tym  

odpis na własny fundusz stypendialny 51 0,0 0,0 

działalności badawczej 52 10 843,3 8 726,9 

z tego 

działalności gospodarczej wyodrębnionej 53 0,0 0,0 

Pozostałe koszty (55+56) 54 400,0 956,4 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  55 50,0 15,4 

Pozostałe koszty operacyjne 56 350,0 941,0 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01-32) 57 -430,0 -163,1 

D. Przychody finansowe 58 550,0 288,9 

E. Koszty finansowe 59 120,0 39,1 

F. Zysk (strata) z działalności (57+58-59) 60 0,0 86,7 

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (62-63) 61 0,0 0,0 

Zyski nadzwyczajne 62 0,0 0,0 
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Straty nadzwyczajne 63 0,0 0,0 

H. Zysk (strata) brutto (60+61) 64 0,0 86,7 

I.  Podatek dochodowy 65 0,0 0,0 

J.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 66 0,0 0,0 

K. Zysk (strata) netto (64-65-66) 67 0,0 86,7 

 
Fundusze  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach  
na 2010 r. 

Wykonanie  
za 2010 r. 

1 2 3 

stan funduszu na początek roku 01 1 735,1 1 735,1 

zwiększenia ogółem (03+06+07+08) 02 14 467,7 15 375,6 

dotacja z budżetu państwa 03 12 818,8 12 818,8 

pomoc materialną dla 
doktorantów 

04 384,6 384,6 w tym 
przezna -                          
czona na 

remonty domów i stołówek 
studenckich 

05 0,0 0,0 

opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 1 595,4 1 907,7 

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 40,0 26,1 

z 
tego 

inne przychody 08 13,5 623,0 

zmniejszenia ogółem 09 16 080,0 14 914,2 

stypendia socjalne  10 5 647,2 5 237,3 

w tym dla doktorantów 11 14,6 13,6 

stypendia specjalne dla osób 
niepełnosprawnych 

12 325,8 284,4 

w tym  dla doktorantów 13 12,5 11,8 

stypendia za wyniki w nauce             lub 
sporcie 

14 6 186,9 5 445,8 

w tym doktorantów 15 341,5 316,7 
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w 
tym 

stypendia na wyżywienie 16 980,7 886,3 
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w tym  dla doktorantów 17 6,3 5,3 

stypendia mieszkaniowe 18 337,0 336,5 

w tym  dla doktorantów 19 2,7 2,1 

zapomogi 20 179,0 169,6 

w tym  dla doktorantów 21 7,0 5,2 

stypendia ministra za osiągnięcia         w nauce 
i wybitne osiągnięcia sportowe 

22 0,00  562,4 

koszty utrzymania domów  i stołówek 
studenckich 

23 2 400,1 1 991,9 

wynagrodzenia  24 706,3 640,4 

w tym wynikające               ze 
stosunku pracy 

25 699,9 639,4 

w tym osobowe  26 653,7 593,2 

składki na ubezpieczenia społeczne 
i fundusz pracy 

27 123,2 106,6 

w tym 

remonty i modernizacja  28 100,0 44,3 

koszty realizacji zadań związanych 
z przyznawaniem  
 i wypłacaniem stypendiów  
i zapomóg dla studentów i doktorantów 

29 23,3 0,0 

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 
(01+02-09) 

30 122,8 2 196,5 

w 
tym  

z dotacji budżetu państwa 31 0,0 1 719,7 

stan funduszu na początek roku 32 109 860,9 109 860,9 

zwiększenia ogółem 33 631,7 865,8 

odpisy z zysku netto 34 628,7 628,7 

równowartość zakończonych i oddanych    
do użytkowania inwestycji budowlanych 

35 0,0 0,0 

w tym 

aktualizacja wyceny środków trwałych 36 3,0 0,0 

zmniejszenia ogółem 37 2 300,0 2 277,1 

F
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w tym pokrycie straty netto 38 0,0 0,0 
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aktualizacja wyceny środków trwałych 39 0,0 0,0 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 
(32+33-37) 

40 108 192,6 108 449,6 

stan funduszu na początek roku 41 2 011,1 2 011,1 

zwiększenia ogółem 42 3 881,5 4 089,1 

zmniejszenia ogółem 43 3 892,0 4 090,9 

Z
ak
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stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 
(41+42-43) 

44 2 000,6 2 009,3 

stan funduszu na początek roku 45 328,6 328,6 

zwiększenia ogółem 46 0,0 0,0 

w tym  odpis w ciężar kosztów działalności 
dydaktycznej 

47 0,0 0,0 

zmniejszenia ogółem 48 164,0 164,0 

W
ła
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y 
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stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 
(45+46-48) 

49 164,6 164,6 

stan funduszu na początek roku  50 0,0 0,0 

zwiększenie ogółem 51 0,0 0,0 

zmniejszenie ogółem 52 0,0 0,0 

F
u

n
d

u
sz
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d

roż
en
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w
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stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 
(50+51-52) 

53 0,0 0,0 

 

9.2 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 

Dział I. Rachunek zysków i strat  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2011 
rok 

Wykonanie I-VI 
2011 

1 2 3 

A.  Przychody z działalności operacyjnej (02+22) 01 133 009,6 68 981,5 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 
(03+10+19+20+21) 

02 132 309,6 67 974,5 

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08) 03 126 230,1 65 434,2 

z tego dotacje z budżetu państwa  04 68 825,5 39 196,2 
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środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
lub ich związków 

05 0,0 0,0 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne 06 33 203,1 15 931,1 

w tym  na studiach niestacjonarnych 07 27 011,0 15 453,2 

pozostałe  08 24 201,5 10 306,9 

w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie 
krajowe 

09 21 733,3 7 718,8 

Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17) 10 5 829,5 2 540,3 

dotacje na finansowanie działalności statutowej 11 2 391,2 1 159,3 

środki na realizację projektów finansowanych przez 
NCBiR oraz NCN 

12 2 872,2 987,5 

środki na finansowanie współpracy naukowej                     
z zagranicą 

13 309,1 173,7 

w tym  zagraniczne środki finansowe 
niepodlegające zwrotowi 

14 189,8 78,0 

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych                        
i rozwojowych 

15 170,0 110,2 

środki na realizację programów lub przedsięwzięć 
określonych przez ministra 

16 0,0 39,0 

pozostałe  17 87,0 70,6 

z tego 

w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie 
krajowe 

18 0,0 0,0 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 19 0,0 0,0 

Zmiana stanu produktów ( +, – ) 20 0,0  0,0  

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 21 250,0 0,0 

Pozostałe przychody  (23+24) 22 700,0 1 007,0 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 23 150,0 9,0 

Pozostałe przychody operacyjne  24 550,0 998,0 

    

B. Koszty działalności operacyjnej (26+41) 25 133 459,6 66 749,2 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (36) 26 133 059,6 66 700,1 

Amortyzacja 27 1 900,0 1 508,3 

Zużycie materiałów i energii 28 10 727,2 4 609,5 
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Usługi obce 29 14 890,1 3 948,6 

Podatki i opłaty 30 80,0 21,5 

Wynagrodzenia 31 82 378,9 42 650,3 

w 
tym  

wynikające ze stosunku pracy 32 70 287,2 37 455,9 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 33 15 248,0 11 229,0 

Pozostałe koszty rodzajowe 34 7 835,4 2 732,8 

w tym aparatura naukowo-badawcza 35 910,0 86,3 

Ogółem koszty rodzajowe (27+28+29+30+31+33+34) 36 133 059,6 66 700,1 

działalności dydaktycznej 37 127 230,1 64 159,8 

w 
tym  

kwota odpisu na własny fundusz stypendialny 38 0,0 0,0 

działalności badawczej 39 5 829,5 2 540,3 

z tego 

działalności gospodarczej wyodrębnionej 40 0,0 0,0 

Pozostałe koszty (42+43) 41 400,0 49,1 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  42 50,0 9,2 

Pozostałe koszty operacyjne 43 350,0 39,9 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01-25) 44 -450,0 2 232,3 

D. Przychody finansowe 45 550,0 171,3 

E. Koszty finansowe 46 100,0 20,1 

F. Zysk (strata) z działalności (44+45-46) 47 0,0 2 383,5 

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (49-50) 48 0,0 0,0 

Zyski nadzwyczajne 49 0,0  0,0  

Straty nadzwyczajne 50 0,0  0,0  

H. Zysk (strata) brutto (47+48) 51 0,0 2 383,5 

I.  Podatek dochodowy 52 0,0  0,0  

J.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 53 0,0  0,0  

K. Zysk (strata) netto (51-52-53) 54 0,0 2 383,5 

 

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  –  w tysiącach złotych 
z jednym znakiem po przecinku 
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan  na 2011 rok Wykonanie 

I-VI 2011 

1 2 3 



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2010/2011 
 

70 

 

stan funduszu na początek roku 01 2 196,5 2 196,5 

w tym  z dotacji budżetu państwa 02 1 719,7 1 719,7 

zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 03 15 157,3 10 431,7 

dotacja z budżetu państwa 04 12 947,0 9 062,8 

w tym 
przeznaczona na 

pomoc materialną dla doktorantów 05 532,1 271,9 

opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 1 701,5 927,9 

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 17,5 17,3 

z 
tego 

inne przychody 08 491,3 423,7 

zmniejszenia ogółem 09 17 353,8 10 386,0 

dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19) 10 14 486,5 9 114,3 

stypendia socjalne  11 6 668,3 3 770,2 

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 270,0 176,7 

stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 13 3 600,0 3 546,6 

stypendium rektora dla najlepszych studentów 14 2 050,2 0,0  

stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 15 354,9 495,1 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
sportowe 

16 26,0 0,0 

stypendium na wyżywienie 17 820,0 821,7 

stypendium mieszkaniowe 18 230,0 229,3 

z tego 

zapomogi 19 467,1 74,7 

dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28) 20 532,1 183,2 

stypendia socjalne  21 22,4 9,1 

zapomogi 22 20,0 4,3 

 

stypendium za wyniki w nauce 23 155,0 154,6 

stypendium dla najlepszych doktorantów 24 310,5 0,0  

stypendium na wyżywienie 25 5,0 4,2 

stypendium mieszkaniowe 26 2,2 0,0  

z tego 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 27 17,0 11,0 

w 
tym 

  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 28 0,0 0,0  
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koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 29 2 309,3 1 088,5 

wynagrodzenia  30 707,5 370,6 

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 31 151,4 96,7 

w tym 

remonty i modernizacja  32 215,0 0,0 

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem  
 i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów 
i doktorantów 

33 25,9 0,0 

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) 34 0,0 2 242,2 

w tym  z dotacji budżetu państwa 35 0  1 485,0  

 
Dział III.  Pozostałe fundusze uczelni  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 

2011 rok 
Wykonanie I-VI 
2011 

1 2 3 

stan funduszu na początek roku 01 108 192,6 108 192,6 

zwiększenia ogółem 02 72,8 88,0 

odpisy z zysku netto 03 68,8 86,7 

równowartość zakończonych i oddanych do 
użytkowania inwestycji budowlanych 

04 0,0 0,0 

w 
tym 

aktualizacja wyceny środków trwałych 05 4,0 1,3 

zmniejszenia ogółem 06 2 300,0 1 153,2 

pokrycie straty netto 07 0,0 0,0 w tym 

aktualizacja wyceny środków trwałych 08 0,0 0,0 

F
u

n
d

u
sz

 z
as

ad
n

ic
zy

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) 09 105 965,4 107 127,4 

stan funduszu na początek roku 10 2 000,6 2 009,3 

zwiększenia ogółem 11 4 155,8 4084,6 

zmniejszenia ogółem 12 4 100,5 1921,3 

Z
ak

ła
d

o
w

y 
fu

n
du

sz
 

św
ia

d
cz

eń
 s

o
cj

al
n

yc
h

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) 13 2 055,9 4 172,6 

stan funduszu na początek roku 14 164,6 164,6 

zwiększenia ogółem 15 0,0 0,0 

w tym  kwota odpisu w ciężar kosztów działalności 
dydaktycznej 

16 0,0 0,0 

W
ła

sn
y 

fu
n

d
u

sz
 

st
yp

en
d

ia
ln

y 

zmniejszenia ogółem 17 86,0 51,6 
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stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) 18 78,6 113,0 

stan funduszu na początek roku * 19 0,0  0,0  

zwiększenie ogółem 20 0,0  0,0  

zmniejszenie ogółem 21 0,0  0,0  

F
u

n
d

u
sz

 w
d

roż
en

io
w

y 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21) 22 0,0 0,0 

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw  

stan funduszu na początek roku  23 0,0  0,0  

zwiększenie ogółem 24 0,0  0,0  

zmniejszenie ogółem 25 0,0  0,0  

  

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) 26 0,0 0,0 

10. Inwestycje i remonty 
W roku akademickim 2010/2011 realizowano 42 zadania inwestycyjne. Priorytetem była  
kontynuacja budowy Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 
współfinansowana z funduszy unijnych w ramach projektu: „Budowa Instytutu Biologii oraz 
Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 
Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie: I.1 Infrastruktura Uczelni oraz projektu: 
„Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa 
Wyższego, Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca robót firma 
Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11A, z którą 
w dniu 25.01.2011 r. Uniwersytet w Białymstoku, działając poprzez Pełnomocnika –

Inwestora Zastępczego, zawarł umowę. Przewidywany termin zakończenia robót budowlano-
montażowych – 31.05.2013 r. Jeśli realizacja inwestycji nie napotka trudności, obiekty będą 
przekazane do użytkowania w październiku na rok akademicki 2013/2014. 

Ważną inwestycją realizowaną w ubiegłym roku akademickim była kontynuacja budowy auli 
Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej. 

W wyniku zakończonego w dniu 03.11.2009 r. przetargu nieograniczonego wyłoniono 
wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane Polbud S.A. w Bielsku Podlaskim, z którym w dniu 
20.11.2009 r. Uniwersytet w Białymstoku zawarł umowę. Aktualnie prowadzone są przez 
wykonawcę roboty wykończeniowe w obiekcie oraz związane z zagospodarowaniem terenu. 
Planowany termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową to 31.10.2012 r.  
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10.1 Realizacja zadań inwestycyjnych  

Lp. Nazwa zadania PLAN 2010 r. 
(w zł) 

Realizacja 
od dnia 
01.10.2010 r. 
do dnia 
31.12.2010 r. 
(w zł) 

PLAN 2011 r. 
(w zł) 

Realizacja 
od dnia 
01.01.2011 r. 
do dnia 
31.07.2011 r. 
(w zł) 

Realizacja 
od dnia 
01.10.2010 r. 
do dnia 
31.07.2011 r. 
(w zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Budowa auli dydaktyczno-widowiskowej na 300 
miejsc dla potrzeb Wydziału Pedagogiki i 
Psychologii               przy ul. Świerkowej 20 
Kontynuacja inwestycji. 

7.000.000,00 
w tym: 
śr. MNiSW:  
śr wł. 
wydziału: 

2.748.707,32 
 
w tym: 
2.748.707,32 
śr.  MNiSW:  

8.900.000,00 
w tym: 
8.800.000,00 
śr. MNiSW:  
100.000,00 
śr wł. 
wydziału: 

3.624.842,18 
W tym  
3.560.882,18 
śr. MNiSW 
63.960,00 
śr. wł. wydziału 

3.624.842,18 
W tym  
3.560.882,18 
śr. MNiSW 
63.960,00 
śr. wł. wydziału 

2. 

Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku 
(wyburzenia zadaszenia od strony południowo-
zachodniej budynku Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii, kontynuacja docieplenia) przy ul. 
Świerkowej 20 

19.000,00 
śr. wł. 
wydziału 

17.902,92 
śr. wł. wydziału 

450.000,00 
śr. wł. 
wydziału: 

5.535,00 (dok.) 
śr. wł. wydziału 

23.437,92 
śr. wł. wydziału 

3. 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na 
dachu budynku 

32.940,00  
śr. wł. 
wydziału 

32.940,00 
śr. wł. wydziału 

  32.940,00 
śr. wł. wydziału 

4. 

Przystosowanie łącznika dla potrzeb 
niepełnosprawnych (dotyczy dwóch budynków 
aktualnie użytkowanych). Dokumentacja oraz 
roboty budowlane 

- - 150.000,00 
śr. wł. 
wydziału: 

19.680,00 (dok) 
śr. wł. wydziału 

19.680,00 
śr. wł. wydziału 

5. 

Wydział Prawa                                                                                            
przy ul. Mickiewicza 1  
Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z 
parkingami               i infrastrukturą 

2.000.000,00 
śr. MNiSW  

 2.000.000,00 
śr. MNiSW  
śr. wł. 
wydziału 

2.460,00 
śr. wł. Wydziału 

2.460,00 
śr. wł. wydziału 
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Kontynuacja inwestycji. 

6. 

Wydział Prawa                                                                           
przy ul. Mickiewicza 1 
Wentylacja z klimatyzacją korytarzy parteru, I-go i 
II-go piętra - dokumentacja projektowa łącznie z 
pozwoleniem na budowę oraz roboty budowlano-
montażowe 

260.000,00 
śr. wł. 
wydziału 

 300.000,00 
śr. wł. 
wydziału 

  

7. 

Wydział Prawa                                                                                       
przy ul. Mickiewicza 1 
Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na 
dachu budynku  

47.580,00 
śr. wł. 
wydziału 

47.580,00 
śr. wł. wydziału 

  47.580,00 
śr. wł. wydziału 

8. 
Wydział Prawa                                                                                   
przy ul. Mickiewicza 1 
Wykonanie wentylacji palarni 

- - 40.000,00 
śr. wł. 
wydziału 

  

9. 

Budynek administracyjno - dydaktyczny                           
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
Wymiana windy w budynku (kontynuacja 
inwestycji) 

300.000,00 
śr. wł. uczelni 

29.280,00 (dok) 
śr. wł. uczelni 

415.500,00 
śr. wł. uczelni 

 29.280,00 (dok) 
śr. wł. uczelni 

10. 

Budynek administracyjno - dydaktyczny                                                                       
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego 
– III piętro 

20.000,00 
śr. wł. uczelni 

    

11. 
Budynek administracyjno - dydaktyczny                                                                       
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
Rozbudowa instalacji monitoringu 

20.000,00 
śr. wł. uczelni 

    

12. 
Budynek administracyjno - dydaktyczny                                
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
Rozbudowa systemu instalacji sygnalizacji pożaru 

24.000,00 
śr. wł. uczelni 

    

13. 
Budynek administracyjno - dydaktyczny                                                              
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie  14 
Montaż klimatyzatorów w pom. 507 i 508 

42.000,00 
śr. wł. uczelni 

    

14. Budynek administracyjno - dydaktyczny                                                                       - - 12.300,00 12.297,54 12.297,54 
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przy ul. M. Skłodowskiej-Curie  14 
Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu 
serwerowi I p.  

śr. wł. uczelni śr. wł. uczelni śr. wł. uczelni 

15. 
Budynek administracyjno - dydaktyczny                                                                       
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie  14 
Wykonanie elewacji budynku. Kontynuacja robót 

- - 21.900,00 
śr. wł. uczelni 

21.812,72 
śr. wł. uczelni 

21.812,72 
śr. wł. uczelni 

16. 

Budynek administracyjno - dydaktyczny                                                     
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie  14 
Wykonanie połączeń światłowodowych, 
rozbudowa instalacji komputerowej 

- - 8.300,00 
śr. wł. uczelni 

  

17. 

Budowa Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku 
Wykonanie dokumentacji projektowej, 
rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. 
Kontynuacja inwestycji 

16.000.000,00 
W tym: 
fundusze 
unijne środki 
budżetu 
państwa                 
środki wł. 
uczelni 

 30.000.000,00  
W tym: 
fundusze 
unijne   środki 
budżetu 
państwa           
środki wł. 
uczelni 

 5.847.171,44 
w tym: 
 śr. POIiŚ 
2.386.982,25 
śr. PORPW 
2.927.293,60 
śr. własne uczelni 
532.895,59 

18. 

Wydział Ekonomii i Zarządzania                                               
przy ul. Warszawskiej 63  
Wykonanie i montaż dźwigu osobowego dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
Kontynuacja inwestycji  

590.000,00 
śr. MNiSW 
dotacja na 
zadania 
związane                            
z kształceniem                         
i rehabilitacją 
leczniczą 
studentów 
niepełnospraw
nych 

    

19. 
Wydział Ekonomii i Zarządzania                                        
przy ul. Warszawskiej 63  
Budowa parkingu. 

500.000,00 
śr. wł. 
wydziału 

 500.000,00 
śr. wł. 
wydziału 

46.360,00 (dok) 
śr. wł. wydziału 

46.360,00 (dok) 
śr. wł. wydziału 
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Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót 
budowlano-montażowych. Kontynuacja inwestycji 
w 2011 

20. 

Wydział Ekonomii i Zarządzania                                                
przy ul. Warszawskiej 63  
Wykonanie połączeń światłowodowych, 
rozbudowa instalacji komputerowej wraz z 
instalacją zasilającą komputery 

- - 60.000,00  
śr. wł. 
wydziału 

  

21. 

Wydział Ekonomii i Zarządzania                                              
przy ul. Warszawskiej 63 
 Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na 
dachu budynku 

- - 50.000,00  
śr. wł. 
wydziału 

  

22. 
Wydział Historyczno-Socjologiczny / Wydział 
Filologiczny przy Placu Uniwersyteckim 1 
Wykonanie rurociągów instalacji c.o. 

20.000,00 
środki wł. 
uczelni 

    

23. 

Wydział Historyczno-Socjologiczny / Wydział 
Filologiczny przy Placu Uniwersyteckim 1 
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont 
elewacji i przebudowę wejścia głównego łącznie                                          
z uzyskaniem pozwolenia na budowę (dotyczy 
dokumentacji). 

60.000,00 
W tym: 
30.000,00 
śr. wł. uczelni 
30.000,00  
Dotacja 
celowa               
z budżetu 
miasta 
Białystok 

15.616,00  
W tym: 
7.808,00 
śr. wł. uczelni 
7.808,00 
dotacja UM                          
w Białymstoku 

  15.616,00  
W tym: 
7.808,00 
śr. wł. uczelni 
7.808,00 
dotacja UM                       
w Białymstoku 

24. 

Wydział Historyczno-Socjologiczny / Wydział 
Filologiczny przy Placu Uniwersyteckim 1 
Odwodnienie budynku. 
Kontynuacja inwestycji. 

100.000,00 
śr. wł. 
wydziałów 

60.371,24 
śr. wł. uczelni 

20.000,00 
śr. wł. uczelni 

 60.371,24 
śr. wł. uczelni 

25. 
Wydział Historyczno-Socjologiczny / Wydział 
Filologiczny przy Placu Uniwersyteckim 1 

383.000,00 
śr. wł. uczelni 

372.868,94 
śr. wł. uczelni 

60.000,00 
śr. wł. uczelni 
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Przebudowa wraz z rozbudową miejsc 
postojowych, oświetlenie terenu, odwodnienie 
terenu. 
Kontynuacja inwestycji 
Wykonanie kanalizacji deszczowej. Roboty 
budowlane oraz dokumentacja projektowa. 
Kontynuacja inwestycji   

26. 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
Opracowanie dokumentacji projektowej na 
budynek dydaktyczny, rozpoczęcie robót 
budowlano-montażowych 

1.000.000,00 
śr. MNiSW 

 1.000.000,00 
śr. MNiSW 
śr. wł. uczelni 

  

27. 

Budynek przy ul. Pogodnej 65 
Wykonanie kanalizacji deszczowej łącznie z 
izolacją zewnętrzną ścian fundamentowych 
budynku 

60.000,00 
śr. wł. uczelni 

60.000,00 
śr. wł. uczelni 

  60.000,00 
śr. wł. uczelni 

28. 
Wykonanie instalacji ppoż. hydrantów 
wewnętrznych     w obiektach uczelni 
Kontynuacja inwestycji 

100.000,00 
śr. wł. uczelni 

12.017,00 (dok 
PIP) 
śr. wł. uczelni 

156.000,00 
śr. wł. uczelni 

14.76 (PIP) 
śr. wł. uczelni 

12.031,76 
śr. wł. uczelni 
 

29. 
Instytut Chemii                                                                     
przy Al. Piłsudskiego 11/4 
Montaż wytwornicy wodoru wraz z instalacją 

60.000,00 
śr. wł. uczelni 

    

30. 
Instytut Biologii                                                                     
przy ul. Świerkowej 20B 
Montaż klimatyzatora 

 - 4.000,00 
BST-102 

  

31. 
Ośrodek Wypoczynkowy „NAREW” w Ploskach 
Ułożenie nowych kabli energetycznych do 
domków 

20.000,00 
śr. wł. uczelni 

4.941,00 
śr. wł. uczelni 

30.000,00 
śr. wł. uczelni 

24.058,55 
śr. wł. uczelni 

28.999,55 
śr. wł. uczelni 

32. 
Ośrodek Wypoczynkowy „RUSAŁKA” w 
Węgorzewie 
Zakup domku letniskowego 

200.000,00 
śr. wł. uczelni 

42.090,00 
śr. wł. uczelni 

  42.090,00 
śr. wł. uczelni 

33. 
Dom Studenta Nr 1                                                             
przy ul. Żeromskiego 1 

7.000,00 
śr. wł. uczelni 
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Montaż klimatyzatora w serwerowni budynku. 

34. 

Dom Studenta Nr 2                                                                          
przy  ul. Krakowskiej 9A  
Przebudowa i rozbudowa obiektu – opracowanie 
programu funkcjonalno-użytkowego, 
dokumentacji projektowej łącznie z pozwoleniem 
na budowę. 

200.000,00 
śr. wł. uczelni 

    

35. 
Stacja terenowo-badawcza w Gugnach 
Zakup i zainstalowanie agregatu prądotwórczego 
dla potrzeb zasilania rezerwowego. 

50.000,00 
śr. wł. uczelni 

    

36. 

Rozbudowa Stacji Terenowej w Gugnach 
Wykonanie dokumentacji projektowej 
Kontynuacja inwestycji. Wykonanie dokumentacji 
projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych 

35.000,00 
śr. wł. 
Wydziału 
Biologiczno-
Chemicznego 

  
235.000,00 
śr. wł. 
Wydziału 
Biologiczno-
Chemicznego 

4.674,00 
śr. wł. wydziału 

4.674,00 
śr. wł. wydziału 

37. 

Wydział Fizyki                                                                       
przy ul. Lipowej 41 
Wydzielenie z korytarza w piwnicy budynku 
pomieszczenia na laboratorium Zakładu Fizyki 
Magnetyków 

14.000,00 
Koszty 
pośrednie 
projektu 
FANTOMAS 

    

38. 

Budynek mieszkalny                                                                    
przy ul. Świerkowej 20C 
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu 
dachu, elewacji i adaptacji poddasza na 
mieszkania. 

100.000,00 
śr. wł. uczelni 

46.499,00 
śr. wł. uczelni 

  46.499,00 
śr. wł. uczelni 

39. 
Biblioteka Uniwersytecka                                                 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
Wykonanie instalacji CCTV (monitoring) 

- - 25.000,00 
śr. wł. uczelni 

  

40. 
Biblioteka Uniwersytecka                                                    
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu nr 1.11 

- - 4.000,00 
śr. wł. 
biblioteki 
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41. 

Studium Wychowanie Fizycznego i Sportu                          
przy ul. Świerkowej 20A 
Wykonanie odwodnienia parkingu od strony auli 
Wydziału PiP  (w budowie) 

- - 15.000,00 
śr. wł. uczelni 

  

 OGÓŁEM:      
 

Ogółem zrealizowano:9.978.143,35 zł 
w tym: 
1) fundusze unijne: 5.314.275,85 zł 
2) śr.  MNiSW: 3.560.882,18 zł 
3) śr. wł. uczelni: 854.085,40 zł 
4) dotacja UM w Białymstoku:7.808,00 zł 
5) śr. wł. wydziałów: 241.091,92zł 
w tym: 
a) Wydział P i P: 140.017,92 zł 
b) Wydział  Prawa: 50.040,00 zł 
c) Wydział Ekon. i Zarz.:46.360,00 zł 

d) Wydział Biol.-Chem.:4.674,00 zł 
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10.2. Roboty budowlano-montażowe w roku akademickim 2010/2011 

Roboty budowlano-montażowe w ramach inwestycji. 
 
W zakresie obiektów Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej 20: 

• Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku w zakresie wyburzenia zadaszenia od    strony 
południowo-zachodniej budynku.  

• Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na dachu budynku. 
 

W zakresie obiektów Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1:  
• Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami i infrastrukturą, wykonanie 

fragmentu kanalizacji. 
• Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na dachu budynku. 
 

W zakresie budynku administracyjno-dydaktycznego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14: 
• Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego na III pi ętrze. 
• Rozbudowa instalacji monitoringu. 
• Rozbudowa systemu instalacji sygnalizacji pożaru. 
• Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni I p. oraz w pom. nr 507, 508  
• Wykonanie elewacji budynku – w zakresie obróbek blacharskich, kontynuacja robót. 
• Wykonanie połączeń światłowodowych, rozbudowa instalacji komputerowej. 
 

W zakresie obiektów Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 63: 
• Wykonanie i montaż dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
• Wykonanie połączeń światłowodowych, rozbudowa instalacji komputerowej wraz z 

instalacją zasilającą komputery. 
 

W zakresie obiektów Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Filologicznego przy Placu 
Uniwersyteckim 1:  

• Odwodnienie budynku. 
• Przebudowa wraz z rozbudową miejsc postojowych, oświetlenie terenu, odwodnienie 

terenu. 
 

W zakresie budynku przy ul. Pogodnej 65: 
• Wykonanie kanalizacji deszczowej łącznie z izolacją zewnętrzną ścian fundamentowych 

budynku. 
• W zakresie obiektów Instytutu Chemii przy Al. Piłsudskiego 11/4:  
• Montaż wytwornicy wodoru wraz z instalacją. 

 
W zakresie obiektów Instytutu Biologii przy ul. Świerkowej 20B: 

• Montaż klimatyzatora. 
• W zakresie obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „NAREW” w Ploskach: 
• Ułożenie nowych kabli energetycznych do domków. 
• W zakresie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „RUSAŁKA” w Węgorzewie: 
• Zakup  domku letniskowego. 

 
W zakresie budynku Domu Studenta Nr 1 przy ul. Żeromskiego 1: 

• Montaż klimatyzatora w serwerowni. 
 

W zakresie obiektów Stacji Terenowej w Gugnach: 
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• Zakup i zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania rezerwowego. 
 

W zakresie budynku Wydziału Fizyki przy ul. Lipowej 41: 
• Wydzielenie z korytarza w piwnicy budynku pomieszczenia na laboratorium Zakładu Fizyki 

Magnetyków. 
 

W zakresie Budynku Mieszkalnego przy ul. Świerkowej 20 C: 
• Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu, elewacji i adaptacji poddasza na 

mieszkania. 
 

W zakresie budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A: 
• Wykonanie instalacji CCTV (monitoring). 
• Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu nr 1.11. 

 
W zakresie budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Świerkowa 20A: 

• Wykonanie odwodnienia parkingu od strony auli Wydziału PiP. 
 

Aktualnie trwają roboty budowlano-montażowe w ramach inwestycji takich jak: 
W zakresie obiektów Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej 20: 

• Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku.   
• Wykonanie instalacji ppoż. hydrantów wewnętrznych w budynku Pedagogiki i Psychologii. 

 
W zakresie obiektów Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1: 

• Wykonanie wentylacji palarni. 
 

Dokumentacja projektowa 
 
W roku akademickim 2010/2011 zostały opracowane następujące dokumentacje projektowe: 
W zakresie obiektów Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej 20: 

• Wykonanie koncepcji przystosowania łącznika dla potrzeb niepełnosprawnych i ewakuacji 
(dotyczy dwóch budynków aktualnie użytkowanych).  

• Wykonania instalacji ppoż. hydrantów wewnętrznych w budynku Pedagogiki i Psychologii 
– łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  
 

W zakresie obiektów Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1: 
• Wentylacji z klimatyzacją korytarzy parteru, I i II piętra – łącznie z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę. 
 

W zakresie budynku administracyjno-dydaktycznego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14: 
• Wymiany windy w budynku – łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

 
W zakresie obiektów Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 63: 

• Budowy parkingu – łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
 

W zakresie obiektów Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Filologicznego przy Placu 
Uniwersyteckim 1: 

• Remontu elewacji i przebudowy wejścia głównego - łącznie z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. 

• Wykonania kanalizacji deszczowej.  
• W zakresie obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „NAREW” w Ploskach: 
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• Ułożenia nowych kabli energetycznych do domków. 
 

W zakresie obiektów Stacji Terenowej w Gugnach: 
• Rozbudowy Stacji Terenowej w Gugnach – łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

 
W zakresie budynku Wydziału Fizyki przy ul. Lipowej 41: 

• Wydzielenia z korytarza w piwnicy budynku pomieszczenia na laboratorium Zakładu Fizyki 
Magnetyków.  
 

W zakresie budynku mieszkalnego przy ul. Świerkowej 20C: 
• Remontu dachu, elewacji i adaptacji poddasza na mieszkania. 

 
Wykonywane są prace projektowe i uzyskiwane jest pozwolenie na budowę na: 
Wykonanie instalacji ppoż. hydrantów wewnętrznych w zakresie przebudowy przyłącza 
wodociągowego i montażu zestawu hydroforowego w budynku Wydziału Historyczno-
Socjologicznego i Wydziału Filologicznego przy Placu Uniwersyteckim 1. 
Przygotowywane są postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlano-montażowych: 
W zakresie obiektów Wydział Prawa przy ul. Mickiewicza 1:  

• Wykonanie wentylacji z klimatyzacją korytarzy parteru, I i II piętra. 
 

W zakresie obiektów Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Filologicznego przy Placu 
Uniwersyteckim 1:  

• Wykonanie kanalizacji deszczowej. 
• Wykonanie instalacji ppoż. hydrantów wewnętrznych w zakresie przebudowy przyłącza 

wodociągowego i montażu zestawu hydroforowego. 

11.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych służą finansowaniu działalności socjalnej na 
rzecz pracowników, byłych pracowników, tj. emerytów i rencistów Uniwersytetu w Białymstoku i 
uprawnionych członków ich rodzin oraz na rzecz dzieci po zmarłych pracownikach/rencistach 
uniwersytetu. 
Wydatkowanie środków z funduszu odbywa się w oparciu o corocznie ustalany plan rzeczowo-
finansowy, stanowiący załącznik do obowiązującego Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Rodzaje wydatków socjalnych zostały omówione poniżej. 
 
Wydatki na dopłaty do wypoczynku  
 Dopłaty do wczasów pracowników,  

emerytów, rencistów / współmałżonek 

 

 Dopłaty do  wypoczynku dzieci          
i młodzieży 

Wydatki za okres Liczba osób Kwota w zł Liczba osób Kwota w zł 

2010 2734 2.617.616 924 717.710 

I-VII 2011 2258 1.621.890 814 715.418 
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Na dzień 31VII 2011 r. dopłatę do wypoczynku uzyskało 88,2% osób w grupie pracowników, 
emerytów/rencistów oraz 88 % dzieci uprawnionych do świadczeń socjalnych.  
 
Pomoc rzeczowo-finansowa  
Wydatki za okres Liczba osób Kwota w zł 

2010 233 300.000 

I-VII 2011 209 293.900 

 
Na dzień 31 VII 2011 r. pomoc finansową  w postaci zapomóg przyznano 114 uprawnionym 
pracownikom,  89 emerytom/rencistom, 6 dzieciom po zmarłych pracownikach i rencistach 
uniwersytetu. Zapomogi w 52 przypadkach udzielono ze względu na trudną sytuację życiową, 
rodzinną, materialną oraz w 157 z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych. W związku 
z przejściem na emeryturę świadczenia otrzymały 2 osoby. Jedno dziecko po zmarłym pracowniku 
uczelni otrzymało dofinansowanie do książeczki oszczędnościowo-mieszkaniowej w  wysokości     
1 000 zł.  
 
Świadczenia rzeczowe  i organizacja choinki dla uprawnionych dzieci  
W ramach dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dzieciom  
pracowników zorganizowano noworoczną imprezę choinkową i wręczono 411 paczek, 
a w miesiącu czerwcu przyznano świadczenia rzeczowe z okazji Dnia Dziecka 432 dzieciom. 
Dofinansowanie do działalności kulturalno-o światowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej 
 
Wydatki za okres Liczba osób Kwota w zł 

2010 1279 264.268 

I-VII 2011 366 71.175 

 
Do dnia 31 VII 2011 r. na 1531 uprawnionych pracowników wnioski złożyło 1442 osoby, tj. 94%. 
Ze świadczenia skorzysta również 16 dzieci po zmarłych pracownikach/rencistach uczelni. 
Pracownicy korzystają z dofinansowania do: zakupionych  książek,  biletów wstępu na imprezy 
kulturalne, karnetów w ramach działalności  sportowej,  pobytów  rekreacyjnych w obiektach 
wypoczynkowych Uniwersytetu w Białymstoku .  
 

Pożyczki mieszkaniowe z odsetkami 
 
Wydatki za okres Liczba osób Kwota w zł 

2010 169 840.409 

I-VII 2011 103 569.306 

 
Do dnia 31 VII 2011 r. według przeznaczenia udzielono pożyczki na: remont mieszkania –   97, 
zakup mieszkania lub domu – 6. 
 
Baza wypoczynkowa  
Uniwersytet w Białymstoku jest właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego „Narew” w Ploskach /55 
miejsc noclegowych/  i  trzech domków kempingowych zlokalizowanych na Kempingu „Rusałka” 



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2010/2011 
 

84 

 

koło Węgorzewa /12 miejsc noclegowych/, które funkcjonują sezonowo od maja do września. W 
roku bieżącym zaplanowane dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych do zakładowych obiektów socjalnych wynosi 45.000 zł. 
Koszty utrzymania obiektów socjalnych ponosi fundusz podstawowy Uniwersytetu w Białymstoku. 
Na dzień 31 VII 2011 r. środki zwiększające Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z tytułu 
odpłatności za udzielone noclegi w uczelnianych ośrodkach wypoczynkowych wyniosły łącznie 26 
370 zł brutto, w tym: Ploski – 17 570 zł; Węgorzewo – 8 800 zł. Dodatkowo kwota dofinansowania 
wykorzystana przez pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach 
limitów do dnia 31 VII 2011 r. na weekendowe pobyty rekreacyjne,  zasilająca uczelniane ośrodki 
wypoczynkowe,  wyniosła łącznie 5 040 zł brutto, w tym: Ploski – 1 020 zł,  Węgorzewo – 4 000zł. 

12. Inne obszary działalności 

12.1. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku 

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis została powołana na mocy 
oświadczenia woli 17 fundatorów w akcie notarialnym z dnia 22 kwietnia 2004 r. Oprócz 
Uniwersytetu w Białymstoku, wolę utworzenia fundacji wyrazili przedstawiciele jego Senatu oraz 
środowiska naukowego uniwersytetu. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
8 lipca 2004 r. pod numerem 0000212170. 
Głównym celem fundacji, zgodnie z §6 Statutu, jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe 
wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej 
i studenckiej. 

W roku akademickim 2010/2011 były to: 

1. Organizacja wykładów, seminariów, konferencji itp.  

SPOTKANIE DYSKUSYJNE „KULTURA WIELU GŁOSÓW” PH. „GŁOS ULICY” (6 września 
2011 r.), Centrum im. L. Zamenhofa w Białymstoku. Dyskusja dotyczyła fenomenu kultury ulicy 
i powiązanych z nim zagadnień, takich jak: uczestnictwo w kulturze, oddolne tworzenie kultury 
i społeczne działanie poprzez sztukę. Wzięli w niej udział animatorzy kultury i niezależni artyści.  

ISTOTA POZNAWANIA INNEJ KULTURY – aspekty edukacyjne, wykład Anny Młynarczuk-
Sokołowskiej (9 czerwca 2011 r.), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Wykład został 
wygłoszony podczas konferencji podsumowującej projekt „Otwartość na różnorodność - szkolenie 
nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej”.  

SZTUKA SPOŁECZNA WOBEC WIELOKULTUROWOŚCI – wykład Katarzyny Niziołek 
(9 czerwca 2011 r.), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Wykład został wygłoszony 
podczas konferencji podsumowującej projekt „Otwartość na różnorodność – szkolenie nauczycielek 
i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej”. 

DOŚWIADCZAĆ RÓŻNIC MIĘDZYKULTUROWYCH – spotkanie dyskusyjne (17 maja 
2011 r.), Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Celem spotkania było 
przybliżenie uczestnikom wybranych elementów kultury ormiańskiej w kontekście indywidualnego 
doświadczenia różnic pomiędzy kulturą polską a ormiańską. Spotkanie odbyło się w ramach XIX 
Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

BIAŁYSTOK JAK CARDIFF? MŁODZIEŻ A JEJ STEREOTYP – wykład Katarzyny Niziołek 
(5 maja 2011 r.), Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Temat wykładu nawiązywał do treści 
wystawy fotografii Macieja Dakowicza „Cardiff nocą” prezentowanej w Galerii oraz tożsamości 
i problemów współczesnej młodzieży.  
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BARDZO KULTURALNY CZŁOWIEK. Spotkanie dyskusyjne połączone z promocją książki 
„Warto zapytać o kulturę 4” (24 marca 2011 r.), Centrum im. L. Zamenhofa w Białymstoku. 
Spotkanie dotyczyło współczesnych problemów związanych z uczestnictwem w kulturze.  

KAWIARENKA OBYWATELSKA - spotkanie dyskusyjne (5 listopada 2010 r.), Klubokawiarnia 
„Kopiluwak” w Białymstoku. Dyskusja była poświęconej konsultacjom społecznym. Została 
zorganizowana przez OWOP przy merytorycznej współpracy z fundacją.  

2. Organizacja kursów, szkoleń, warsztatów itp. 

ZAJĘCIA DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU „PRZYGODY INNEGO”: (październik 2010 
– styczeń 2011 r.). Wolontariusze z Fundacji, przy współpracy z Fundacją Edukacji i Twórczości, 
realizowali Pilotażowy Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność pt. „Przygody 
Innego”. Program obejmował  przedszkola i szkoły podstawowe w województwie podlaskim.  

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW „KOT(D) DLA TOLERANCJI” 
(17 grudnia 2010 r.), Centrum im. L. Zamenhofa w Białymstoku. Warsztaty były połączone 
z premierą publikacji „Kot(d) dla tolerancji” podsumowującej cykl zrealizowanych przez fundację 
i centrum warsztatów z udziałem gimnazjalistów pod tym samym tytułem.  

3. Organizacja wystaw 

WYSTAWA 35 LAT PÓŹNIEJ – wznowienie (28 grudnia 2010 – 16 stycznia 2011 r.), Centrum 
im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Wystawa stanowiła podsumowanie akcji fotograficznych 
i warsztatów aktywizacyjnych zrealizowanych w ramach projektu „35 lat później”.  

WERNISAŻ WYSTAWY „BOJARY” (3 grudnia 2010 r.). W Centrum im. Ludwika Zamenhofa 
odbył się wernisaż wystawy „Bojary”, któremu towarzyszyła  prezentacja wydanego przez 
Fundację albumu pod tym samym tytułem.  

4. Wspieranie współpracy zagranicznej 

TRAINING COURSE ON INCLUSION “FEEL IT” (20-26 czerwca 2011 r., Turcja/Antalya-
Adrasan), udział przedstawicielki fundacji. Spotkanie umożliwło opracowanie ramowego polsko-
tureckeigo projektu międzynarodwego, którego celem jest integracja młodzieży z mniejszymi 
szansami poprez twórczą aktywność (fotografia, film). Organiztorzy: Turecka Narodowa Agencja 
Programu “Młodzież w działaniu” oraz organizacja “Salto-Youth”. 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKAMI AMBASADY STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
(16 maja 2011 r.). Spotkanie odbyło się w Białymstoku. Dotyczyło możliwości współpracy przy 
organzacji wykładów gościnnych i wydarzeń kulturalnych oraz informowania o dostępnych opcjach 
studiowania w Stanach Zjednoczonych. 

5. Działalność informacyjna 

INFORMACJA W INTERNECIE (osoba odpowiedzialna - Andrzej Klimczuk, wolontariusz). 
Informacje o działalności Fundacji UwB można znaleźć na aktualizowanej na bieżąco stronie 
www.fundacja.uwb.edu.pl oraz na Facebooku.  

INFORMACJE W MEDIACH LOKALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH: Działania fundacji 
znalazły w roku akademickim 2010/11 szeroki oddźwięk w mediach lokalnych – kilkadziesiąt 
artykułów, zapowiedzi i relacji. Ich aktualizowany na bieżąco wykaz znajduje się na stronie 
fundacji w zakładce „Piszą o nas”.  

KARTY POCZTOWE SZLAKU DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU przy 
współpracy z fundacją wydała we wrześniu 2011 r. Poczta Polska. Materiał wizualny udostępniło 
Muzeum Historyczne w Białymstoku. 
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6. Działalność wydawnicza 

Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Potoniec, Katarzyna Szostak-Król (red.), Przygody 
Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, Fundacja Edukacji i Twórczości, Fundacja 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011,  ISBN 978-83-918485-7-9, ISBN 987-83-929455-6-
7. Publikacja zawiera m.in. bajki międzykulturowe oraz scenariusze zajęć stanowiące narzędzie 
pracy z zakresu edukacji międzykulturowej. Wydana została w nakładzie 500 egzemplarzy.  

Katarzyna Niziołek, Radosław Poczykowski, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku, 
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, ISBN 978-83-929455-7-4 (wznowienie 
publikacji). Broszury szlaku zostały uzupełnione o nowe obiekty i informacje, zawierają także jego 
mapkę. Wznowienie publikacji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta 
Białegostoku. Nakład – 3000 egzemplarzy. 

Katarzyna Niziołek (red.) Kot(d) dla tolerancji – materiały dla nauczycieli i edukatorów, Fundacja 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010. ISBN 978-83-929455-2-9. Publikacja zawiera m.in. 
scenariusze warsztatów zrealizowanych w ramach projektu „Kot(d) dla tolerancji”. Wydana została 
w nakładzie 500 egzemplarzy.  

Agnieszka Mieńko (red.), Bojary, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010. ISBN 
978-83-929455-5-0. Publikacja wydana w związku z wystawa zorganizowaną przez centrum im. 
Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, stanowiąca jej rozbudowany katalog. Album wydany został 
w nakładzie 800 egzemplarzy.  

Publikacje Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku dostępne są w wersji PDF na jej stronie www. Są 
rozprowadzane bezpłatnie.  

7. Wsparcie organizacji studenckich 

WOLONTARIAT STUDENCKI. W 2010/11 roku w zadaniach realizowanych przez fundację 
uczestniczyło łącznie ok. 30 wolontariuszy, w tym 12 animatorek zajęć w ramach programu 
„Przygody Innego” (studentek UwB) oraz 8 wolontariuszy podczas gry miejskiej „Od PRL-u do 
demokracji”.  

8. Inne działania 

II EDYCJA KONKURSU „RÓŻNORODNOŚĆ PRZESTRZENIĄ DIALOGU”: (8 czerwca 
2011 r. – rozstrzygnięcie konkursu), Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku. Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Składał się z trzech kategorii: literackiej, 
plastycznej i fotograficznej. Miał na celu m.in.: przybliżenie zróżnicowania kulturowego 
i religijnego regionu, kształtowanie otwartości dzieci wobec szeroko rozumianej odmienności, 
a także integrację uczniów polskich i czeczeńskich.  

GRA TERENOWA „POZNAJ BIAŁYSTOK – OD PRL-U DO DEMOKRACJI”: 14 maja wraz 
z Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku zorganizowaliśmy grę terenową „Poznaj 
Białystok - Od PRL-u do demokracji”. Współpraca polegała na wsparciu merytorycznym 
i organizacyjnym (wolontariusze). 

KONKURS – PODLASKA MARKA  ROKU (16 marca 2011 r.). W ramach konkursu odbyła się 
prezentacja projektów Fundacji UwB, takich jak: „35 lat później” i „Białostocki Audiobus”.  

WYCIECZKA AUTOBUSOWA „35 LAT PÓŹNIEJ” (3 października 2010 r.) podsumowująca 
projekt „35 lat później”.  

DŹWIĘKOWY PRZEWODNIK DO SŁUCHANIA W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ „BIAŁOSTOCKI AUDIOBUS”. W ramach projektu dla dwóch linii miejskich 
autobusów (2 i 10) przygotowano dźwiękowe przewodniki do odsłuchiwania podczas jazdy.  
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FUNDUSZ POMOCY STYPENDIALNEJ (FPS): Fundusz Pomocy Stypendialnej działa od 2005 r. 
Jego celem jest finansowe wsparcie edukacji w postaci stypendiów dla dzieci zmarłych 
pracowników uniwersytetu. Źródła finansowania pochodzą z dobrowolnych składek, darowizn 
i zapisów dokonywanych głównie przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 
2010/11 z pomocy funduszu skorzystało 9 osób. Łączna wartość wypłaconych stypendiów wyniosła 
9 000 zł. 

FUNDUSZ DLA IDY POCZYKOWSKIEJ: Dodatkowy fundusz celowy pn. „Fundusz dla Idy 
Poczykowskiej” utworzony został w październiku w związku ze śmiercią Radosława 
Poczykowskiego (wiceprezesa fundacji w latach 2008-2010), z inicjatywy pracowników Instytutu 
Socjologii, a także członków zarządu i wolontariuszy fundacji. Celem funduszu jest wsparcie córki 
zmarłego - Idy. Łączna wartość zgromadzonych i wypłaconych środków wyniosła 7 681,92 zł. 

BUDOWANIE SIECI (networking). W roku 2010/11 fundacja współpracowała m.in. z: Fundacją 
Edukacji i Twórczości, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Komunalnym Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Miejskiej, Galerią im. Sleńdzińskich, Departamentem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Klubem Krytyki Politycznej 
w Białymstoku oraz placówkami oświatowymi: VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, 
Publicznym Gimnazjum w Wasilkowie, Szkołą Podstawową nr 26 w Białymstoku, Szkołą 
Podstawową nr 15 w Białymstoku, Prywatną Szkołą Podstawową nr 1 w Białymstoku, Szkołą 
Podstawową nr 16 w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Integracyjnym nr 26 
w Białymstoku, Kids' Academy - Prywatnym Przedszkolem Artystyczno-Językowym 
w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym Jednooddziałowym w Surażu, Szkołą Podstawową 
im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku k. Kurian. 

9. Nagrody i wyróżnienia  

„INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU 2010” (29 sierpnia 2011 r.). Realizowany przez fundację 
Pilotażowy Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” wraz 
z efektem jego realizacji – książką metodyczną pt. „Przygody Innego. Bajki w edukacji 
międzykulturowej”, zdobył I miejsce w kategorii „Inicjatywy edukacyjne i sportowe”. Organizator 
konkursu: Wojewoda Podlaski.  

NAGRODA ARTYSTYCZNA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU (26 czerwca 
2011 r.). Nagroda została przyznana fundacji w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 
całokształt dotychczasowej działalności w zakresie popularyzacji historii miasta.  

12.2. Uniwersytet III Wieku  

Na koniec roku akademickiego 2010/2011 UTW liczył 512 słuchaczy. 

Wykłady i współpraca z uczelniami wyższymi w Białymstoku 

W roku akademickim 2010/2011, podobnie jak w latach ubiegłych, wykłady odbywały się 
w oparciu o bazę materialną Uniwersytetu w Białymstoku. Miejscem wykładów była aula Wydziału 
Prawa przy ul. Mickiewicza 1. Łącznie w 2010/2011 r. odbyło się 16 wykładów: 3 wykłady – 
wykładowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, 3 wykłady – wykładowcy z Uniwersytetu 
Medycznego, 2 wykłady – wykładowcy z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Białymstoku, 2 wykłady – wykładowcy z Politechniki Białostockiej, 3 wykłady – wykładowcy 
z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 1 wykład – wykładowca z Wyższej 
Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, 2 pozostałe wykłady mieli przedstawiciele 
różnych instytucji, w tym: rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz dyrektor 
Muzeum w Ciechanowcu. 
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Po każdym wykładzie, wzorem lat ubiegłych, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 
w Białymstoku zapewniał program artystyczny, na który składały się koncerty uczniów szkół 
muzycznych, chórów białostockich oraz innych zespołów artystycznych, profesjonalnych 
i amatorskich, działających na terenie naszego miasta i regionu. 

W roku akademickim 2010/2011 w Centrum Edukacji Europejskiej Biblioteki Uniwersyteckiej im. 
J. Giedroycia, zaprezentowano słuchaczom 3 spotkania. Były to dwa wykłady na temat „Traktatu 
Lizbońskiego” oraz jeden wykład na temat „Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej”. 

W ramach współpracy z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie, Wydziałem Instrumentalno- 
Pedagogicznym w Białymstoku UTW uczestniczył w czterech koncertach muzyki klasycznej 
w wykonaniu studentów i profesorów uczelni. W ostatnim koncercie, oprócz kwartetu 
fortepianowego z klasy kameralistyki prof. Jerzego Maciejewskiego, wystąpili słuchacze UTW 
z sekcji teatralnej, tańca hawajskiego, tańca cygańskiego i chóru. 

Studenci z Wydziału Pedagogiki i Psychologii i innych uczelni opracowywali ankiety i zebrali 
materiały do swoich prac magisterskich na temat życia, pasji i zainteresowań ludzi starszych 
należących do UTW. W biurze UTW znajduje się praca magisterska powstała na bazie tych 
informacji.   

Zajęcia fakultatywne w muzeach 

W roku akademickim 2010/2011 UTW uczestniczył w spotkaniach w muzeach naszego regionu: 
Muzeum Podlaskie w Ratuszu, Muzeum Wojska, Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby Alfonsa 
Karnego, Muzeum Ikon w Supraślu. Zajęcia w muzeach cieszą się dużym zainteresowaniem 
słuchaczy UTW. 

Zajęcia w sekcjach 

Słuchacze UTW uczestniczyli w następujących sekcjach zainteresowań (około 480 osób):  

Sekcje języków obcych zrzeszały około 82 osoby. 

Sekcje kultury fizycznej i zdrowia 

W sekcjach gimnastycznych, tj. relaksacyjnej, korekcyjnej, ogólnokondycyjnej, yoga –
 uczestniczyło ok. 50 osób. Na basen uczęszczało 105 naszych słuchaczy. 

Sekcje artystyczne: malarska i hafciarska  

Sekcja malarska UTW organizowała wystawy swoich prac m. in. w Bibliotece Uniwersyteckiej im. 
J. Giedroycia pt. „Rozmalowany Wspomnieniami o Tradycji i Kulturze Białegostoku Trzeci Wiek”. 
Wystawiono 37 obrazów. Wystawę uświetnił koncert w wykonaniu chóru UTW. 
Ponadto wystawy prac naszych słuchaczy były organizowane w Klubie „Zenit” oraz w spodkach 
WOAK w Białymstoku. 
Sekcja malarska wystawiła 8 obrazów na Juwenaliach w Warszawie w dniach 16-17 X 2010 r. 
Obraz Jana Sidoruka „Pałacyk Hasbachów” jury wyróżniło pierwszą nagrodą. 
W dniach 10-11 VI 2011 r. na Juwenaliach w Warszawie – Danuta Łopatecka otrzymała 
wyróżnienie za obraz „Praczki”. 

Sekcja Hafciarska zorganizowała wystawę swoich prac w klubie „Zenit” w okresie od 3 XII – 22 
XII 2010 r. Dodatkową atrakcją tej wystawy były fotografie Supraśla wykonane przez naszą 
słuchaczkę – Basię Kierkowską. 

Sekcje taneczne zrzeszały 36 osób.  
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Sekcje turystyki – to łącznie ok. 50 osób. Koło PTTK „Seniorzy” zorganizowało krótkie rajdy 4-6 
km prowadzone przez przewodników z Oddziału Regionalnego PTTK. Mamy również 2 sekcje 
Nordic Walking skupiające ok. 15 osób. 

Sekcja „o uśmiech seniora” liczy 9 osób. Kierująca sekcją Kazimiera Chilecka zorganizowała 2 
turnusy wczasów rehabilitacyjnych do sanatorium ZNP w Ciechocinku.  

Sekcja redakcyjna liczy 6 osób i wydaje raz w miesiącu gazetkę „Wiecznie Młodzi”. 

Sekcja teatralna liczy 15 osób i przygotowała w roku akademickim 2011/2012 spektakl 
„Tuwimiada”, który odbył się 7 V 2011 r. w Domu Kultury Zachęta. 

Chór liczy 35 osób i uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych w UTW. 

 
Pozostała działalność 

Zorganizowane zostały wycieczki krajoznawczo-historyczne: 
• Puławy – Nałęczów – Kazimierz – Zamość – Lublin – Kozłówka (6-8 IX 2010 r.) 

• Niedziela palmowa w Łysych (17 IV 2011 r.) 
• Wycieczka ekumeniczna Drohiczyn – Grabówka (11 V 2011 r.) 
• Wycieczka związana ze świętem chleba w Ciechanowcu (14 VIII 2011 r.) 

Aktywność naszych studentów zaowocowała zdobyciem środków unijnych z fundacji Grundtvig na 
projekt „Międzynarodowy Koktajl Seniorów” -  SIC realizowany w latach 2010-2012. W projekcie 
uczestniczy 5 krajów europejskich (Francja, Hiszpania, Finlandia, Włochy i Polska). Każdy 
z krajów przygotowuje dla wszystkich partnerów spotkanie we własnym kraju, na którym 
prezentuje tradycje, obyczaje, dawne zawody i kulturę swojego regionu. 
W dniach 15-19 III 2011 r. odbyła się pierwsza nasza wizyta edukacyjna w Ceucie – Hiszpania (10-
osobowa grupa członków naszego uniwersytetu).  
Druga wizyta edukacyjna odbyła się w Białymstoku w dniach 26-29 V 2011 r. Odwiedzili nas 
partnerzy z 4 krajów: Francji, Hiszpanii, Włoch i Finlandii (19 osób).  
W trzeciej wizycie edukacyjnej w Oulu w Finlandii w dniach 27 VI -1 VII 2011 r. uczestniczyło 9 
słuchaczy UTW.  
Czwarta wizyta edukacyjna odbędzie się w dniach 11-16 X 2011 r. – wyjazd do Paryża (10 osób). 
Piąta wizyta – wyjazd do Werony we Włoszech, w lutym 2012 r.  
W czerwcu 2011 r. złożyliśmy do Fundacji Grundtvig nowy projekt o nazwie „Nature”. W lipcu br. 
otrzymaliśmy wiadomość o przyznaniu nam dotacji na jego realizację. Projekt będzie realizowany 
przez dwa lata (2011-2013). 
 

Część finansowa 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku nie prowadzi działalności gospodarczej i jest 
organizacją pożytku publicznego. 
 
W roku akademickim 2010/2011 przychody ogółem wyniosły                   - 195061,08 zł 
w tym: 

• wpłaty z tytułu wpisowego i składek członkowskich 2010/2011      -     42730,00 
• otrzymane   dotacje  2010/2011                                                       -   105795,28 
• wpłaty słuchaczy jako uczestników imprez 2010/2011                   -     42989,00  
• wpłaty z tytułu 1% od podatku dochodowego 2010/2011              -       2579,20 
• przychody finansowe 2010/2011                                                     -         967,60 



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2010/2011 
 

90 

 

 
Dotacje zostały pozyskane w ramach konkursów ogłaszanych przez władze samorządowe naszego 
województwa oraz inne instytucje: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku /(5 zadań)         -     14880,79 
• Prezydent Miasta Białegostoku (2 zadania)                                     -       9941,50 
• Fundacja Grundtvig (2 zadania)                                                       -     80972,99 

 
W roku akademickim 2010/2011 ponieśliśmy koszty ogółem                    -   174126,49 
w tym: 

• koszty działalności statutowej                                                          -    149487,54   
• koszty administracyjne                                                                     -      24639,25 

 
Ujemny wynik finansowy w roku 2010      -        5285,74 

Nadwyżkę przychodów nad kosztami na dzień 30.06.2011 r. w wysokości 15 648,55 zł stanowią  
środki będące w części pozostałą dotacją z Fundacji Grundtvig, a w części przychodem bieżącym 
UTW. Sprawozdanie obejmuje okres od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r. 

12.3. Chór Akademicki  

Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011, tradycją lat 
ubiegłych, wykonał ponad 20 koncertów na terenie miasta i regionu. Największym  
przedsięwzięciem artystycznym było opracowanie i przygotowanie repertuaru na jubileusz XXXV -
lecia swojej działalności. Uroczyste koncerty pod patronatem honorowym Jego Magnificencji 
Rektora odbyły się w dniach 27-28 maja 2011 r. w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
W wykonaniu koncertu jubileuszowego uczestniczyli, poza składem podstawowym, również byli 
chórzyści.  
Jak przystało na koncert jubileuszowy składały się nań zarówno chóralne miniatury, jak i wspaniałe 
dzieło oratoryjne. W pierwszej części koncertu chór wykonał utwory współczesne i klasyczne, 
skomponowane przed wielu laty: Pax hominibus (Andrzej Koszewski), Regina coeli (Romuald 
Twardowski), Ave Maria (Patric G. Killen), Jubilate (Johannes Matthias Michel). Wśród tych 
napisanych w ostatnich dziesięcioleciach znalazła się efektowna kompozycja „Gabiels Oboe”, 
autorstwa jednego z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej – Eennio Morricone. XX-
wieczne kompozycje znakomicie uzupełniła muzyka chóralna współczesnych epok, taka jak „Ich 
lasse dich nicht” Johanna Christopha Bacha oraz graduał „Christus factus est” Antona Brucknera. 
Współczesne brzmienie pojawiło się w kompozycji dyrygenta Edwarda Kulikowskiego, 
zatytułowanej „Cantate Domino”. Niezwykle efektowny utwór „Break forth into singing” (Paul 
Leddington Wright) na trąbki, kończący pierwszą część koncertu był efektem zagranicznych 
wojaży chóru (festiwal w angielskim Coventry). W drugiej części koncertu chór wspólnie 
z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz solistami (Agnieszka Piass – sopran, Magdalena 
Idzik – alt, Adam Zdunikowski – tenor, Szymon Kobyliński – bas) wykonał dzieło Józefa Haydna 
powstałe u schyłku XVIII wieku – Missa B-dur „Terezjańska”. 
 

12.4. Wschodni Ośrodek Transferu Technologii 

Organizacja jednostki i utworzenie zespołu 
Rok akademicki 2010/2011 to po reaktywacji pierwszy rok  działalności   Wschodniego Ośrodka 
Transferu Technologii (WOTT).  
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Główny cel jaki postawił sobie nowy zespół WOTT to: uzyskanie przez Uniwersytet w 
Białymstoku oraz jednostkę organizacyjną WOTT statusu podmiotu o znaczącej, wręcz kluczowej 
pozycji w regionie w obszarach: rozwoju i wdrażania regionalnej strategii innowacji, rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, transferu technologii, tworzenia sieci współpracy jednostek 
naukowych i badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi oraz administracją publiczną, 
kreowania i realizacji regionalnych i ponad regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju innowacji, 
doradztwa i szkoleń z zakresu rozwoju i wdrażania innowacji 

W zakresie organizacyjnym główne  działania były nastawione na utworzenie zaplecza 
technicznego funkcjonowania jednostki – powierzchni biurowej oraz wyposażenia, zbudowanie 
zespołu, zapewnienie źródeł finansowania działalności -  zgodnie z przyjętymi założeniami WOTT 
ma być jednostką w pełni finansowaną ze środków pozyskanych w drodze projektów oraz własnych 
prac usługowych. W wyniku tych działań pozyskano środki w ramach budżetów realizowanych 
przez WOTT projektów, które pozwoliły na sfinansowanie całości kosztów działalności jednostki.  
Głównym źródłem finansowania działalności WOTT w okresie 2010/2011była realizacja projektu 
„Regionalna Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” 

Działania na rzecz rozwoju innowacji i transferu technologii w regionie. 

Działalność ta realizowana była poprzez WOTT głównie w ramach projektu „Regionalna 
Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” (RSI). Jest to projekt systemowy 
realizowany w partnerstwie przez Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP – 
Lider partnerstwa) oraz Uniwersytet w Białymstoku (Partner) w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki działanie 8.2.2..  

Głównymi celami projektu są : 

Stworzenie optymalnych kompetencji i mechanizmów wspierania innowacji na poziomie 
regionalnym. Wypracowanie i uruchomienie systemu wdrażania Podlaskiej Regionalnej Strategii 
Innowacji oraz jej  monitorowanie i  benchmarking. Utworzenie i rozwój sieci współpracy 
innowacyjnej w regionie. 

WOTT pełni w tym projekcie rolę Jednostki koordynującej działania (Biura Projektu RSI w ramach 
grupy zadań realizowanych przez zespoły Uniwersytetu w Białymstoku).  

Główne zadania projektu RSI: 

1. Zarządzanie Projektem ze strony Lidera Partnerstwa (zadanie UMWP, pozostałe zadania 
UwB) 

2.  Powołanie i funkcjonowanie Jednostki Koordynującej wdrażanie RSI (funkcję tą pełni 
WOTT) 

3. Promocja projektu Opracowanie dokumentacji merytorycznej do aktualizacji Podlaskiej 
Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa 
Podlaskiego 

4. Budowa systemu monitorowania i monitorowanie RSI, w powiązaniu ze Strategią Rozwoju 
Województwa Podlaskiego  

5. Opracowanie i wdrożenie metodologii benchmarkingu RSI 
6. Foresight regionalny  
7. Upowszechnianie dobrych praktyk  
8. Stypendia doktoranckie na kierunkach określonych w RSI  
9. Budowa kompetencji zespołów instytucji zaangażowanych we wdrażanie RSI (szkolenia i 

doradztwo)  
10. Utworzenie Regionalnej Platformy Współpracy Innowacyjnej  
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11. Promocja transferu technologii i innowacji w gospodarce i instytucjach zaangażowanych we 
wdrażanie RSI  

12. Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji  
13. Koordynacja projektów i działań w obszarze rozwoju innowacyjności  
14. Informacja w zakresie finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, nawiązywania powiązań 

kooperacyjnych, zawiązywania i funkcjonowania klastrów. 

Zadania merytoryczne  zostały zrealizowane przez zespoły projektowe i  badawcze kierowane przez 
pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Przyznano stypendium 20 doktorantom z 
Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego i Politechniki  Białostockiej. Stypendia 
wypłacane były przez 12 miesięcy w kwocie 4700 zł .  

Każdy ze stypendystów w okresie wypłacania stypendiów otrzymał łącznie 56 400 zł. 
Sprawozdania doktorantów pokazały, że środki te były przeznaczane m.in. na wyjazdy na 
konferencje naukowe, przeprowadzanie badań oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia 
działań naukowo badawczych. Doktoranci przygotowali w tym czasie 20 artykułów naukowych, 
które zostały poddane recenzjom oraz redakcji naukowej i przygotowane do publikacji.  

Zorganizowano 8 konferencji i seminariów tematycznych: 
10 listopada 2010 r. w sali Senatu Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia 
certyfikatów zaświadczających przyznanie stypendiów 20 doktorantom  prowadzącym działalność 
naukowo – badawczą. 
16 grudnia 2010 w Centrum Astoria zorganizowano Konferencję pt. „Innowacje i transfer 
technologii w rozwoju regionu.” 
16 lutego 2011 r. w hotelu „Dwór Czarneckiego” zorganizowano InnoTex Forum pt. „Innowacyjne 
technologie w branży odzieżowej i tekstylnej”. 
7 kwietnia 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
zorganizowano Konferencję pt. „Technologie żywności i transfer technologii w sektorze rolno – 
spożywczym”. 
25 maja 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach zorganizowano 
Konferencję pt. „Współpraca międzynarodowa w rozwoju innowacyjnym i transferze technologii”. 
17 czerwca 2011 r. w Hotelu Branicki zorganizowano Galę Konkursu Podlaski Innowator 2011.  
13 sierpnia 2011 r. w CH Alfa zorganizowano nagranie programu „Studio Region”. 
29 września 2011 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku 
zorganizowano Forum „Innowacyjny Uniwersytet – Nauka i Gospodarka”. 
 
Zorganizowano regionalny konkurs pod nazwą „Podlaski Innowator 2011” a  kapituła konkursu 
wyłoniła laureatów w czterech kategoriach: 

• Innowacyjne Przedsiębiorstwo 
laureat ChM sp. z o.o.  
laureat NZOZ Poliklinika Ginekologiczno - Położnicza dr Krzysztof Arciszewski, 

• innowacyjny Samorząd, 
laureat Urząd Miasta w Białymstoku, 

• Instytucja Wspierająca Innowacje, 
laureat Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji, 

• Osoba Kreująca Innowacyjne Rozwiązania. 
laureat Antoni Roman. 

 
Rozpoczęto realizację kolejnych zadań badawczych dotyczących innowacji i transferu technologii: 

• Dobre praktyki innowacji i transferu technologii w kluczowych branżach 
województwa podlaskiego w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji - 
budowa systemu wdrażania. 
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• Diagnoza potencjału regionalnych instytucji naukowych w ramach projektu Podlaska 
Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania. 

• Analiza innowacyjności i transferu technologii w wybranych regionach 
peryferyjnych w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu 
wdrażania. 

• Inwentaryzacja potencjału naukowo-badawczego oraz stworzenie mapy kompetencji 
kluczowych podlaskich uczelni wyższych w ramach projektu Podlaska Strategia 
Innowacji - budowa systemu wdrażania. 

 

Poza tym zakres prac zespołu WOTT obejmował: 

1. Przygotowanie okresowych wniosków płatniczych projektu „Regionalna Strategia Innowacji -  
budowa systemu wdrażania”, 

2. Przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w kontroli projektu przeprowadzonej przez 
Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego  
 

Program stypendialny 
Przygotowano projekt „Podlaski Fundusz Stypendialny” na który uzyskano stuprocentowe 
dofinansowanie. Projekt będzie realizowany od 01.10.2011 do 31.05.2013. 

Celem projektu jest wsparcie finansowe i dzięki temu zwiększenie efektywności pracy naukowo-
badawczej 30 doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku kształcących się na kierunkach uznanych 
za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) przez 
udzielenie im stypendiów doktoranckich wypłacanych przez okres 12 miesięcy. 

Stypendyści będą również uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach w zakresie metod 
komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zasad zakładania i prowadzenia firmy spin-out 
jako podstawowej formy współpracy uczelni z gospodarką. Program szkoleń będzie obejmował 
m.in. ochronę własności intelektualnej i elementy prawa patentowego, weryfikację rynkową 
założeń biznesowych oraz wycenę przedsięwzięć na wczesnych etapach rozwoju, pozyskiwanie 
środków na działalność B+R, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie kapitału i elementy procesu 
inwestycyjnego, budowanie wizerunku oraz marketing usług badawczych. 


