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WSTĘP 
 
W sprawozdaniu zostały przedstawione szczegółowe informacje obrazujące pracę całej naszej 
społeczności akademickiej w minionym roku.  
Rok akademicki 2008/2009 był czasem dużej aktywności uczelni w zakresie dydaktyki. 
Powołano nowy, unikatowy kierunek studiów – międzynarodowe stosunki gospodarcze, wiele 
specjalności i rozszerzono ofertę prowadzonych studiów podyplomowych. Od roku 
akademickiego 2009/2010 rozpocznie się kształcenie studentów w ramach powołanych  nowych 
specjalności  na kierunkach: 

– pedagogika: edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja medialna, 
– filologia polska: specjalność publicystyczno-dziennikarska, 
– filologia: specjalność filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu, 
– fizyka: fizyka medyczna, 
– socjologia: socjologia wielokulturowości, socjologia biznesu i nowych technologii, 

socjologia organizacji, społeczeństwo obywatelskie z polityką regionalną. 
Uczelnia zdobyła kilka grantów dydaktycznych współfinansowanych ze środków unijnych. 
Dzięki nim w nadchodzącym roku akademickim: 

– na Wydziale Ekonomii i Zarządzania zostaną uruchomione bezpłatne dla beneficjentów 
studia podyplomowe „Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, 
„Zarządzanie nieruchomościami” oraz Studia Podyplomowe MBA prowadzone w języku 
polskim,  

– powstanie platforma cyfrowa umożliwiająca  kształcenie na odległość (e-learning), 
– zintensyfikowana zostanie współpraca Uczelni z pracodawcami z regionu, 
– został opracowany i wdrożony program nauczania prawniczego języka angielskiego                             

z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych  
W mijającym roku Senat UwB przyjął kilka ważnych dla całej społeczności akademickiej 
uchwał dotyczących kształcenia i studentów. Uchwalono Uczelniany System Zapewniania 
i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku, 
Regulamin studiów doktoranckich.  
Uniwersytet w Białymstoku prowadzi aż 91 rodzajów studiów podyplomowych. Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przyznał 40 stypendiów studentom UwB za osiągnięcia w nauce 
i sporcie.  
Uczelnia współpracuje w ramach programu LLP-Erasmus z 74 uczelniami partnerskimi UE oraz 
3 uczelniami ze Szwajcarii. Na uczelniach zagranicznych w minionym roku akademickim 
studiowało 97 studentów UwB, 9 studentów wyjechało na praktyki, natomiast na naszej uczelni 
studiowało 37 studentów zagranicznych. Z wykładami do uczelni partnerskich wyjechało 36 
nauczycieli akademickich, a w celach szkoleniowych 20 nauczycieli. Na UwB wykłady 
prowadziło 15 nauczycieli zagranicznych. Warto podkreślić, że był to 10 rok uczestnictwa naszej 
Uczelni w programie Erasmus. 

W rankingu szkół wyższych przeprowadzonym przez Akademickie Centrum 
Informacyjne  w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku  zajął 27 miejsce wśród 169 
sklasyfikowanych polskich uczelni. W porównaniu do ubiegłego roku oznacza to znaczący 
awans o 12 pozycji. W opracowaniu rankingu były brane pod uwagę  takie kryteria jak: siła 
intelektualna uczelni, współpraca międzynarodowa, oferta kształcenia oraz przyjazne 
studiowanie. 

Należy zauważyć, iż w ostatnich latach znacznie zmniejszyły się środki finansowe 
przeznaczone na prowadzenie działalności naukowo-badawczej Uczelni. W roku 2009 UwB 
otrzymał tylko 57% kwoty przeznaczonej na działalność statutową i 52% kwoty na badania 
własne w stosunku do roku 2007. Zwiększyły się jednak fundusze uzyskane przez pracowników 
w konkursach na finansowanie projektów badawczych (grantów), wzrosła również ilość 
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pozytywnie rozpatrzonych wniosków (z 19% do 29%). Obecnie na uczelni realizowane są 72 
projekty badawcze finansowane przez MNiSW. Nasi pracownicy poszukują również środków na 
badania z innych źródeł. Obecnie na Wydziale Fizyki realizowany jest projekt naukowy 
finansowany ze środków 7 Programu Ramowego (2007-2013), zaś na Wydziale Pedagogiki 
i Psychologii projekt z programu DAPHNE III. Ze środków zagranicznych realizowane są 
również 2 projekty dydaktyczno-szkoleniowe (z programu LLP-Grundvig). Pracownikom 
uczelni przyznano m.in. prestiżowe stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z programu 
START oraz MNiSW z programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”. 
 Krokiem zmierzającym w kierunku komercjalizacji badań naukowych było przyjęcie 
przez Senat UwB uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z wyników pracy intelektualnej 
w Uniwersytecie w Białymstoku.  
 Mając na względzie wzmacnianie potencjału intelektualnego uczelni oraz wzbogacanie 
oferty kształcenia, a także realizując przyjętą przez Senat Uczelni strategię rozwoju, 
podejmujemy intensywne kroki zmierzające do uzyskania kolejnych uprawnień  do nadawania 
stopnia naukowego doktora (w zakresie matematyki, ekologii, administracji, zarządzania) oraz 
doktora habilitowanego  (w zakresie biologii, historii).  

Po wielu rozmowach ze związkami zawodowymi, w lipcu br. uzgodniono kwestię 
podwyżek płac. Wynagrodzenia pracowników zostały zwiększone o 7,3% i wypłacone 
z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2009 roku.  Pozostałe  2,8% będzie dzielone jako rezerwa 
Rektora w porozumieniu z dziekanami. Mając na uwadze rozwój wydziałów i instytutów, 
będziemy premiować twórczych pracowników.   

Po długotrwałych staraniach uzyskaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
informację o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Budowa auli dydaktyczno-
widowiskowej z łącznikiem dla potrzeb Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
w Białymstoku  przy ul. Świerkowej 20”. W latach 2009-2012  mamy otrzymać 25 088 000 zł, 
w tym 3 000 000 zł w 2009 roku. 
          Po rozstrzygnięciu w dniu 27.02.2009 r. konkursu urbanistyczno-architektonicznego na 
budowę Kampusu, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budynku 
Wydziału Fizyki i budynku Instytutu Chemii realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Zawarto również drugą umowę  na opracowanie dokumentacji 
projektowej budynku Instytutu Biologii i budynku Wydziału Matematyki i Informatyki wraz 
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej. 
  Uzyskane 30.04.2009 r. pierwsze pozwolenie na budowę Uniwersyteckiego Centrum 
Kultury, pozwoliło na zawarcie w dniu 29.05.2009 r. umowy o dofinansowanie projektu 
„Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.    

Biuro projektowe opracowało również koncepcje wielobranżowe na budynki 
przewidziane w obu Programach Operacyjnych, na podstawie których wykonywane są projekty 
budowlane. Planowany termin wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę  
przewidywany jest na koniec 2009 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przewidujemy 
zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej. 

Zakończono  remont  domu studenta przy ul. Pogodnej. Przygotowano  w nim miejsca  
przede wszystkim dla  studentów z zagranicy. Zostały również wyremontowane mieszkania dla 
pracowników naukowych uczelni. 

W celu poprawy zarządzania Uczelnią w zakresie informatyzacji  dydaktyki i procesów 
związanych z obsługą dydaktyki  zostało wprowadzone oprogramowanie firmy Blackboard  Inc. 
Uniwersytet w Białymstoku, jako jedna z dwóch uczelni w Polsce, został włączony do programu 
Blackboard New Markets Expansion (BB NME). Oprogramowanie pozwoli na wdrożenie 
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systemu e-learningowego realizowanego w ramach projektu: „Nowoczesne i efektywne 
kształcenie we współpracy z przedsiębiorstwami”. 

W Wilnie został podpisany akt notarialny przekazania Wydziałowi Ekonomiczno-
Informatycznemu Uniwersytetu w Białymstoku przez Stowarzyszenie Universitas Studiorum 
Polona Vilnensis budynków przy ul. Makowej 22 na Starówce Wileńskiej. 

Senat podjął Uchwałę w sprawie utworzenia zamiejscowego Wydziału Administracji            
w Siedlcach i prowadzenia  studiów na kierunku  administracja w zakresie drugiego  stopnia od 
roku  akademickiego 2009/2010. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia  rozpoczęło działalność Centrum 
Dokumentacji Europejskiej. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się wystawa 
zorganizowana w Bibliotece z okazji uruchomienia Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC 
w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Współorganizatorem wystawy „Wielki 
Zderzacz Hadronów” był Wydział Fizyki UwB.    
  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2008/2009 uczestniczyło                  
w czterech Ogólnopolskich Targach Książki Naukowej (Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk) 
oraz w dwóch Międzynarodowych Wystawach Polskiej Książki Naukowej w Wiedniu 
i w Madrycie wzbogacając zbiory tamtejszych placówek naukowych o publikacje autorów 
z Uniwersytetu w Białymstoku (blisko 120 tytułów). Prestiżowym wydarzeniem była Nagroda 
Główna – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP przyznany w październiku 2008 
roku Wydawnictwu Uniwersyteckiemu Trans Humana za najlepszą książkę akademicką – album 
Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia prof. dr. hab. Marka Konarzewskiego i dr. Janusza 
Kuprianowicza, pracowników  naukowych Instytutu Biologii UwB. 
 

Dziękuję wszystkim pracownikom za dotychczasową pracę i zaangażowanie w sprawy 
naszego Uniwersytetu.  
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1. WŁADZE  REKTORSKIE NA KADENCJ Ę  2008-2012 
 
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 
 
Prorektor  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, 
prof. UwB 
 
Prorektor  ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB 
 
Prorektor  ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem - dr hab. Marek Proniewski,  
prof. UwB 
 
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu – dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB 
 
2. DZIAŁALNO ŚC SENATU 
 
2. 1. Skład Senatu na kadencję  2008-2012 
 

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz Rektor UwB 
dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB  Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich  
dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB  Prorektor ds. Ekonomicznych i Kontaktów                 

z Regionem 
dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju   

Uniwersytetu 
 
dr hab. Anatol Kojło, prof. UwB Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego 
dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
dr hab. Bogusław Nowowiejski, prof. UwB Dziekan Wydziału Filologicznego 
dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB Dziekan Wydziału Fizyki  
prof. dr hab. Andrzej Sadowski  Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego 
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki 
dr hab. Elwira Kryńska, prof. UwB Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
prof. dr hab. Leonard Etel Dziekan Wydziału Prawa 
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB Dziekan Wydziału Ekonomiczno- 
 Informatycznego w Wilnie 
dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB Dziekan Wydziału Administracji w Siedlcach 
 
samodzielni nauczyciele akademiccy: 
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. Kazimierz Trzęsicki, prof. UwB Wydział Matematyki i Informatyki 
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB Wydział Pedagogiki i Psychologii 
prof. dr hab. Stanisław Prutis Wydział Prawa 
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dr hab. Tadeusz Łozowski Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  
  w Wilnie 
dr hab. Janusz Stankiewicz, prof. UwB Wydział Administracji w Siedlcach 
 
niesamodzielni nauczyciele akademiccy: 
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 
 
pracownicy nie będący nauczycielami: 
 mgr Elżbieta Pietruczanis Główny Specjalista ds. Szkolnictwa Wyższego 
 mgr Małgorzata Ludera Kierownik Dz. Dydaktyki i Spraw Studenckich                                          
 mgr Jadwiga Maj  Wydział Biologiczno-Chemiczny 

 
przedstawiciele studentów i doktorantów: 
Urszula Bondaruk  Wydział Matematyki i Informatyki 
Justyna Marta Konopka Wydział Matematyki i Informatyki 
Anna Zadrożna  Wydział Prawa 
Adam Rusiłowski   Wydział Prawa 
Joanna Krukowska   Wydział Filologiczny 
Sylwia Sachajko  Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Rafał Kacprzyk  Wydział Historyczno-Socjologiczny 
mgr Adam Ramotowski Wydział Prawa 
 
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  Ped. i Psych.) 
dr Ewa Matuszczyk  ZNP (Wydział Hist.-Socjol.) 
 
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 Biuro Informacji i Promocji 
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2.2. Jednostki organizacyjne 
 
Wydziały: 
1. Wydział Biologiczno-Chemiczny 
2. Wydział Ekonomii i Zarządzania 
3. Wydział Filologiczny 
4. Wydział Historyczno-Socjologiczny 
5. Wydział Matematyki i Informatyki 
6. Wydział Fizyki 
7. Wydział Pedagogiki i Psychologii 
8. Wydział Prawa 
9. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
10. Wydział Administracji w Siedlcach 
Jednostki Międzywydziałowe: 
1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
3. Katedra Teologii Katolickiej 
4. Katedra Teologii Prawosławnej 
5. Centrum Edukacji Nauczycieli  
Jednostki Ogólnouczelniane: 
1. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 
2. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
3. Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy 
Jednostki pozawydziałowe: 
1.   Archiwum 
2.   Wschodni Ośrodek Transferu Technologii  
Inne Jednostki 
Ośrodek Alliance Française 
 
2.3. Komisje senackie w roku akademickim 2008/2009 
 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza 
przewodniczący dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB 
 

2. Senacka Komisja ds. Nauki 
przewodnicząca dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB 
 

3. Senacka Komisja ds. Kształcenia  
przewodnicząca dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB  
 

4. Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa 
przewodniczący dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB  
 

5. Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia  
przewodniczący  prof. dr hab. Leonarda Dacewicz    
 

6. Ogólnouczelniana  Komisja ds. Stypendiów Naukowych  
przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Włostowski 
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7. Senacka Komisja Prawno-Statutowa  
przewodniczący dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB 
 

8. Senacka Komisja Oceniająca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydziałami 
przewodniczący dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB  
 

9. Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym oraz Dziekanów 
przewodniczący prof. dr hab. Emil Pływaczewski 
 

10. Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Ocen Nauczycieli Akademickich 
przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz 
 

11. Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich 
przewodniczący  prof. dr hab. Cezary Kulesza, prof. UwB   
 

12. Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów  
przewodniczący  mgr Dariusz Kużelewski  
  

13. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów  
przewodniczący dr Rafał Dowgier 

 
2.4. Uchwały Senatu 
 
   W roku akademickim 2008/2009 Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 163 uchwały                  
w  sprawach: 
• nowelizacji Statutu UwB (1), 
• misji i strategii rozwoju UwB (1), 
• związanych z nadaniem  tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (3), 
• powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku, przyznania „Medalu 
Uniwersytetu w Białymstoku”, nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu”, występowania 
przez Senat z wnioskami o nadanie odznaczeń, przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej 
(8),  
• w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku, Regulaminu studiów 
doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku, wprowadzenia zmian w Regulaminie Wydziału 
Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie, Regulaminu 
systemu biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku, Regulaminu korzystania 
z wyników pracy intelektualnej w Uniwersytecie w Białymstoku (5), 
• wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających 
zasady tworzenia programów nauczania i planów studiów wyższych, studiów podyplomowych 
i kursów dokształcających (1), 
• w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu 
Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (1), 
• tworzenia i  zmiany nazwy  kierunków studiów i specjalności, prowadzenia kierunków 
studiów na określonych stopniach kształcenia, tworzenia oraz zmiany nazwy studiów 
podyplomowych (20), 
• zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na jednolite studia  magisterskie, 
studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia oraz studia doktoranckie (9), 
• zatrudnienia na stanowisku  profesora  nadzwyczajnego  i profesora zwyczajnego (16), 
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• mianowania na stanowisku  profesora  nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (30), 
• wykonywania przez Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku dodatkowego 
zatrudnienia w ramach stosunku pracy (3), 
• zatwierdzenia sprawozdania Rektora (1), 
• umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi (3), 
• zmian w strukturze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (12), 
• utworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego dla pracowników Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu 
w Białymstoku (2), 
• założeń do planu rzeczowo-finansowego, planu rzeczowo-finansowego, jego nowelizacji, 
zmiany w planie zadań inwestycyjnych, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wyboru 
podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego UwB oraz w innych sprawach  związanych  
z gospodarką finansową Uniwersytetu (11), 
• przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników 
Uniwersytetu w Białymstoku (1),  
• zakresu działania i powołania członków Komisji Senackich (30),  
• innych istotnych dla Uniwersytetu (5). 
 
2.5  Zarządzenia Rektora 
 

W roku akademickim 2008/2009 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 19 
zarządzeń, ustalających lub zmieniających dla Uniwersytetu w Białymstoku zasady w zakresie: 
• kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz stopni naukowych 
(1), 
• organizacji roku akademickiego 2008/2009 w Uniwersytecie w Białymstoku (1) 
i organizacji roku akademickiego 2009/2010 w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 
• zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu                            
w Białymstoku i Regulaminie przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu 
w Białymstoku (1), 
• ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie                     
w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010 (2), 
• studenckich praktyk zawodowych (1), 
• zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
akademicki 2009/2010 (1), 
• zmian w zasadach realizacji przez Uniwersytet w Białymstoku projektów 
współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) (1), 
• zmian w  Regulaminie pracy Uniwersytetu w Białymstoku (1), 
• Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku (1), 
• zamówień publicznych (3), 
• bezpieczeństwa i higieny pracy (1), 
• obrony cywilnej (4). 
 
2.6 Decyzje 
 
      W roku akademickim  2008/2009 wydano 59 decyzji – 5 Rektora i 53 Kanclerza. 
W większości były to decyzje w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia 
publicznego (58). Decyzje te dotyczyły:   
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• szeroko pojętych prac remontowo–budowlanych, remontowo–inwestycyjnych,  
projektowych, instalacyjnych, m.in. dźwiękowego systemu ostrzegawczego, budowy instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej i remontu klatek schodowych, wykonania instalacji 
odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, budowy drenażu opaskowego, montażu                            
i  konserwacji urządzeń dźwigowych,  remontu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
pomieszczeń, wentylacji mechanicznej, remontu dachu, wykonania instalacji przeciw pożarowej 
hydrantów wewnętrznych -  13 decyzji, 
• zakupu i montażu aparatury badawczo-naukowej, sieci instalacji komputerowych, sprzętu 
komputerowego, serwera baz danych, urządzeń biurowych (kserokopiarek, niszczarek 
dokumentów, urządzeń liczących), rzutników multimedialnych, ekranów oraz innego sprzętu 
audio-video, przebudowy sieci komputerowej, dostawy aparatury naukowo-badawczej, urządzeń 
sieciowych - 16 decyzji, 
• zakupu innych towarów i usług: zagranicznych czasopism naukowych i baz danych                        
w prenumeracie na lata 2009-2010, bonów towarowych w formie papierowej, mebli wraz                     
z montażem, samochodu osobowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do 
kserokopiarek, drukarek i faksów, klimatyzatorów, artykułów papierniczych, artykułów 
biurowych, paliwa, sprzętu AGD; druku i oprawy książek, druków akcydensowych, wykonania 
i dostarczenia materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dla Uniwersytetu 
w Białymstoku, usług pełnienia funkcji konsultanta naukowego, koordynatora, koordynatora 
merytorycznego i akademickiego, asystenta biurowego projektu „Opracowanie i wdrożenie 
programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich 
materiałów dydaktycznych”, zastępcy koordynatora, asystenta ds. administracyjnych i rozliczeń 
finansowych, koordynatora, asystenta ds. kontaktów z przedsiębiorcami, asystenta ds. studiów 
podyplomowych, asystenta ds. szkoleń, sekretarza ds. studiów podyplomowych,  księgowej 
obsługi, asystenta ds. studiów podyplomowych, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu 
„Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości” -  27 decyzji,  
• opracowania dokumentacji w zakresie przewidzianym Regulaminem Konkursu dla 
obiektów zespołu A i zespołu B Kampusu UwB - 2 decyzje, 
• organizacji XX Międzynarodowej Szkoły Fizyki i Chemii Fazy Skondensowanej                  
w Białowieży dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku – 1 decyzja. 
W roku akademickim 2008/2009 wydano 3 komunikaty Rektora, które dotyczyły: 
• dziennej diety pobytowej wypłacanej zagranicznym gościom Uniwersytetu (1), 
• określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku (1),  
• określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku (1).  
W roku akademickim 2008/2009 wydano 3 pisma okólne, w tym  2 pisma okólne Rektora 
dotyczące : 
• zasad sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim (1), 
• wprowadzenia wzoru polecenia wyjazdu służbowego z wnioskiem o zaliczkę oraz wzoru 

rozliczenia zaliczki dla pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne na Wydziale  
Ekonomiczno – Informatycznym w Wilnie  (1). 

oraz 1  pismo okólne Kanclerza dotyczące : 
• kontroli stanu sprawności technicznej obiektów będących w dyspozycji Uniwersytetu                    
w Białymstoku (1).  
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3. STUDENCI I STUDIA 
 
3.1 Liczba studentów i absolwentów 
 

Uniwersytet w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009 kształcił na wszystkich 
formach prowadzonych studiów łącznie 15 568 studentów, w tym: 7 680 studentów studiów 
stacjonarnych, 6 607 studentów studiów niestacjonarnych oraz 185 uczestników studiów 
doktoranckich i 1 096 słuchaczy studiów podyplomowych.  
W roku akademickim 2008/2009 mury naszej Uczelni opuściło 3 405 absolwentów. 
O przyjęcie na studia, na rok akademicki 2009/2010 ubiegało się 8 912 kandydatów. W wyniku 
rekrutacji przyjęto na pierwszy rok studiów łącznie 4 668 osób, w tym na studia stacjonarne 
2 581 osób oraz  2 087  na studia niestacjonarne. 
 
3.2. Kierunki studiów i specjalności  
 

W dniu 29 kwietnia 2009 r. uchwałą Senatu UwB utworzono nową podstawową 
jednostkę organizacyjną Uniwersytetu w Białymstoku – Wydział Administracji w Siedlcach, na 
którym od roku akademickiego 2009/2010 rozpocznie się kształcenie na niestacjonarnych 
studiach drugiego stopnia na kierunku administracja. 
Wydział Ekonomii i Zarządzania  uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
prowadzenie  unikatowego kierunku studiów  międzynarodowe stosunki gospodarcze, na którym 
kształcenie rozpocznie się w roku akademickim 2009/2010. 
W okresie objętym sprawozdaniem powołano nowe specjalności w ramach niżej wymienionych  
kierunków studiów. Kształcenie na tych kierunkach rozpocznie się od roku akademickiego 
2009/2010 lub 2010/2011 
pedagogika - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (od 2009/2010) 

• edukacja medialna 
• edukacja dla bezpieczeństwa 

chemia  - studia stacjonarne pierwszego stopnia (od 2010/2011) 
• analityka chemiczna 
• chemia materiałowa 
• chemia podstawowa  
• chemia żywności 

ochrona środowiska - studia stacjonarne pierwszego stopnia (od 2010/2011) 
• chemia środowiska 
• mikrobiologia środowiska 
• ochrona przyrody 

filologia rosyjska- studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia  (od 2009/2010) 
• komunikacja językowa w sferze biznesu 

filologia polska – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (od 2009/2010) 
• specjalność publicystyczno-dziennikarska 

fizyka – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (od 2009/2010) 
• fizyka medyczna 

socjologia – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (od 2009/2010) 
• socjologia wielokulturowości 
• socjologia biznesu i nowych technologii 
• socjologia organizacji 
• społeczeństwo obywatelskie z polityką regionalną 
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3.3. Studia doktoranckie  
 

Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w ramach trzech 
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Prawa, Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania oraz Wydziału Filologicznego. Według stanu na dzień 30.11.2008  na studiach 
doktoranckich kształci się 185 studentów: na ekonomii 71 doktorantów, na prawie 88 
doktorantów i na filologii 26 doktorantów. Kształcenie na studiach trzeciego stopnia w roku 
akademickim 2009/2010 rozpocznie 40 nowo przyjętych doktorantów.  
 
3.4. Ruch studencki 
 

Reprezentantem ogółu studentów jest Parlament Studencki, którego przewodniczącym 
obecnie jest Mateusz Perkowski – student Wydziału Prawa. 
Parlament uczestniczy w decydowaniu o sprawach Uniwersytetu, opiniuje projekty decyzji 
organów uniwersyteckich, popiera naukowe, kulturalne, sportowe i turystyczne inicjatywy 
studenckie, decyduje o rozdziale środków przyznanych w budżecie Uczelni na działalność 
organizacji studenckich oraz współdecyduje o rozdziale środków z funduszu pomocy 
materialnej. 
Na Uniwersytecie w Białymstoku działa aktywnie 58 kół naukowych oraz 10 stowarzyszeń 
studenckich o charakterze środowiskowym. 
Powstały cztery nowe koła naukowe: Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów 
i Internetu, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Rusycystów „W(Koło)Rosji”, Studenckie Koło 
Teatralne Filologii Francuskiej, pierwsze na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie 
Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. Friedricha von Hayeka oraz Klub Akademicki 
„Laidis&Gentlemen”. Parlament Studentów UwB jako najwyższy organ uchwałodawczy 
Samorządu Studenckiego reprezentujący wszystkich studentów UwB realizował bieżącą politykę 
oraz wspierał finansowo inicjatywy studenckie. Pokrywał koszty związane z organizacją 
konferencji, zjazdów, sympozjów oraz innych imprez naukowych, artystycznych 
i promocyjnych. Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego dbały o studentów na 
poszczególnych wydziałach. Służyły pomocą i radą, organizowały cykliczne imprezy m.in. „Dni 
Wydziału”, podczas których studenci prezentowali swoją działalność naukową, kulturalną 
i artystyczną. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego w organach kolegialnych UwB zabierali 
głos na posiedzeniach Senatu UwB oraz Radach Wydziałów, reprezentując stanowisko 
studentów w sprawach tego wymagających. Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza oraz 
Wydziałowe Studenckie Komisje Wyborcze sprawowały nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
odbywających się podczas trwania roku akademickiego wyborów. 
Studenci UwB w roku akademickim 2008/2009 wykazali się dużą pomysłowością oraz 
wytrwałością w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, zorganizowali wiele cyklicznych, 
cieszących się dużym zainteresowaniem imprez.  Na szczególną uwagę zasługują m.in.: 

• Wampiriada, dziewiąta edycja akcji honorowego krwiodawstwa wśród studentów na 
rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, 
organizowana przez NZS Białystok, która zakończyła się dużym sukcesem. Studenci 
oddali ok. 300 litrów krwi, z czego ok. 70 litrów to wkład studentów Uniwersytetu 
w Białymstoku.  

• Akcja Siemianówka: organizowana od 2002 roku przez Koło Naukowe Biologów 
Uniwersytetu w Białymstoku wspólnie z SE European Bird Migration Network oraz 
Stacją Ornitologii Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, umożliwiła 
poznanie tras, tempa wędrówek oraz długości życia wędrujących ptaków. Wyniki badań 
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przeprowadzonych w roku akademickim 2008/2009 zostaną opublikowane 
w ogólnopolskiej prasie specjalistycznej. 

• Studenci UwB włożyli duży wkład pracy w przygotowanie największej imprezy 
studenckiej - Juwenalia 2009, dzięki czemu  święto studentów uczelni białostockich 
zakończyło się sukcesem. 

• W dniach 23-26 marca 2009 roku Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club 
przeprowadziło kolejną edycję Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS. Studenci skorzystali 
z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez najlepszych trenerów z Polski i  Podlasia, 
z zakresu m.in. tworzenia biznes planu, inteligencji finansowej, kariery menagera. Po 
zakończonych szkoleniach studenci otrzymali certyfikaty.  

• Wiosna Francuska pod nazwą „Barwy Frankofonii” organizowana przez studentów 
filologii francuskiej po raz czternasty, upowszechniała wiedzę o krajach obszaru 
francuskojęzycznego (Francja, Belgia). Młodzież gimnazjalna i licealna miała możliwość 
poznania pojęcia interkulturowość, obejrzenia dokonań francuskojęzycznego kina, teatru, 
piosenki.  

• Studenckie Koło Menedżerów po raz siódmy zorganizowało seminarium naukowe, tym 
razem pod hasłem „Skuteczna rekrutacja i selekcja w XXI wieku”. Seminarium miało na 
celu pokazać studentom nowoczesne strategie docierania i pozyskiwania najlepszych 
pracowników. Studenci nabywali umiejętność oceny dokumentów aplikacyjnych, co 
pozwoliło napisać atrakcyjne CV i uniknąć najczęściej stosowanych błędów.  

• Lokalny Konkurs Krasomówczy, projekt realizowany przez ELSA Białystok, pozwolił 
promować sztukę mowy sądowej wśród studentów Wydziału Prawa UwB. Dał 
możliwość zaprezentowania wiedzy i umiejętności przed profesjonalnym jury, złożonym 
z przedstawicieli zawodów prawniczych. Konkurs od lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem, ponieważ przyciąga najlepszych oratorów wśród studentów.  

• Tradycją lat ubiegłych na zakończenie roku akademickiego odbył się obóz adaptacyjny 
skierowany do studentów pierwszego roku studiów, organizowany przez NZS Białystok 
w porozumieniu z uczelniami białostockimi. 

Rok akademicki 2008/2009 obfitował w szereg nowych, ciekawych inicjatyw podejmowanych 
przez studentów UwB, które zakończyły się pełnym sukcesem. Wśród nich znalazły się m.in.: 

• Przegląd Teatrów Amatorskich „Mikstura” organizowany przez Akademicki Klub 
Teatralny, który obejmował swym zasięgiem województwo podlaskie. Promował 
twórczość białostockich teatrów amatorskich wśród studentów, doskonalił umiejętności 
aktorów amatorów i popularyzował tę formę działalności. 

• Studencki Nobel, projekt realizowany przez NZS Białystok pozwolił wyłonić najlepszego 
studenta województwa podlaskiego. Dominika Jocz walczyła o miano najlepszego 
studenta RP rywalizując z najlepszymi studentami z całej Polski.  

• AIESEC Young, projekt realizowany przez stowarzyszenie AIESEC POLSKA komitet 
lokalny Białystok dał możliwość wzięcia udziału w darmowych kursach na poziomie 
podstawowym w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, chińskim, 
tureckim młodzieży w wieku od 18 do 25 lat. Zajęcia prowadzili praktykanci z zagranicy 
oraz studenci kierunku filologia na UwB. 

• Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB podjęło się wydania 300 egzemplarzy 
Zeszytów Naukowych SKNH UwB. Zeszyty będą dostępne w najważniejszych 
bibliotekach w kraju, województwie podlaskim, innych ośrodkach uniwersyteckich. 
Studenci postawili sobie za cel upowszechnienie wiedzy o historii regionu oraz 
udokumentowanie aktywności studentów, co ich zdaniem powinno wpłynąć na poprawę 
wizerunku Białegostoku jako ośrodka naukowego. 

• Koło Naukowe Prawa Finansowego podjęło się organizacji II sesji kół naukowych pod 
hasłem „Wpływ orzecznictwa ETS-u na system prawny w Polsce”. Podstawowym celem 
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projektu było przedstawienie problematyki związanej ze skarbem państwa jako 
zagadnieniem interdyscyplinarnym. Referaty wygłaszane przez przedstawicieli 10 kół 
naukowych z Wydziału Prawa UwB zostały opublikowane. 

• Filologiczne Koło Filmoznawców zorganizowało warsztaty filmowe, których celem było 
wprowadzenie w podstawowe zagadnienia realizacji filmu, krótkich filmów 
dokumentalnych lub fabularnych, popularyzowanie sztuki filmowej wśród studentów. 

•  Koło Naukowe Socjologów zrealizowało projekt „Śladami naprawiaczy świata, czyli 
Wierszalin 40 lat później”. Bazą projektu była praca prof. Włodzimierza Pawluczuka  
„Wierszalin. Reportaż o końcu świata”. W ramach projektu zostały zorganizowane dwie 
konferencje, warsztaty dla uczestników projektu oraz badania terenowe.  

• Studencki wieczór poetycki zorganizowany przez studentów Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii UwB pozwolił zaprezentować się młodym pisarzom, poetom.  

• „Książka dla więźnia” - pod takim hasłem Koło Nauk Penalnych Wydziału Prawa UwB 
zorganizowało akcję zbiórki książek stanowiących uzupełnienie bibliotek więziennych. 

UwB stwarza studentom warunki do rozwoju na różnych płaszczyznach oraz realizacji swoich 
zainteresowań, pasji, talentów. Studenci korzystają z tej możliwości, dzięki czemu powstaje 
bogaty zbiór dorobku naukowego, kulturalnego i artystycznego.  

 
Tab. 1. Studenci obcokrajowy studiujący na Uniwersytecie w Białymstoku w roku 
akademickim 2008/2009 – wykaz krajów 
 

Kraj Liczba studentów 

Armenia 2 

Białoruś 166 

Litwa 300 

Łotwa 1 

Rosja 2 

Ukraina 2 

USA 1 

Razem 474 
 
Tab. 2. Studenci obcokrajowy studiujący jako stypendyści Rządu RP na UwB w roku 
akademickim 2008/2009 – wykaz krajów 

 
Kraj Liczba studentów 

Białoruś 5 

Litwa 4 

Razem 9 
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Tab. 3. Dyplomy z wyróżnieniem w roku akademickim 2008/2009 
 

Wydziały 
Liczba dyplomów  
z wyróżnieniem 

Ekonomii i Zarządzania 23 

Filologiczny 7 

Historyczno-Socjologiczny 2 

Prawa 2 

Pedagogiki i Psychologii 7 

Matematyki i Informatyki 6 

Łącznie 47 

 
3.5. Program MOST 
 
W roku akademickim 2008/2009 studenci Uniwersytetu w Białymstoku mieli możliwość 
wyjazdu na studia semestralne i roczne do 18 polskich uniwersytetów. Z możliwości odbywania 
studiów w ramach programu skorzystało 29 studentów. 
 
Tab. 4 Wyjazdy studentów UwB w ramach programu MOST w roku akademickim 
2008/2009 
 

Uniwersytet przyjmuj ący Liczba studentów 

Uniwersytet Warszawski 13 

Uniwersytet Łódzki  4 

Uniwersytet Gdański 3 

Uniwersytet Jagielloński 2 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 2 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  1 

Razem 29 
 
3.6.  Akredytacja 
 
1. 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 14.10.2004 r.  pozytywna następna ocena 2009/2010 
4. Ekonomia. Uchwała z dnia 8.09.2005 r.  pozytywna następna ocena 2010/2011 
5. Filologia polska. Uchwała z dnia 6.09.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
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6. Fizyka. Uchwała z dnia 14.06.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
7. Historia. Uchwała z dnia 14.06.2007 r. pozytywna następna ocena 2012/2013 
8. Informatyka. Uchwała z  dnia 4.10.2007 r. warunkowa następna ocena 2008/2009 
  w trakcie oceny   
9. Matematyka studia I stopnia. pozytywna następna ocena 2012/2013 
      Uchwała z dnia 20.09.2007 r.  
10.Matematyka studia II stopnia. pozytywna następna ocena 2012/2013 
      Uchwała  z dnia 11.12.2008 r. 
11. Ochrona Środowiska. pozytywna następna ocena 2014/2015 
      Uchwała z dnia 17.09.2009 r.                             
12. Socjologia. Uchwała z dnia 28.10.2004 r. pozytywna następna ocena 2009/2010 
13. Pedagogika.  Uchwała z dnia 14.02.2008 r. pozytywna następna ocena 2013/2014 
14. Prawo. Uchwała z dnia 23.04.2009 r. pozytywna następna ocena 2014/2015 
 
2. Akredytacje europejskie: 
Chemia. Uchwała z dnia 5.06.2008 r. Eurobachelor Label i Euromaster Label 
 
3.7.  Studia podyplomowe 
 
Uniwersytet w Białymstoku kształci słuchaczy na 91 rodzajach studiów podyplomowych. 
W roku akademickim 2008/2009 powołano następujące studia : 
• Współczesne metody analizy chemicznej,  
• Zarządzanie laboratorium chemicznym, 
• Studia Podyplomowe Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
• Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami, 
• Studia Podyplomowe MBA, 
• nowe specjalności w ramach Studiów Podyplomowych Wyceny i Gospodarki 

Nieruchomościami: 
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
- zarządzanie nieruchomościami, 
- wycena nieruchomości. 

• Studia Podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów 
zawodowych, 

• Studia Podyplomowe Trenerów Grupowych, 
• Studia Podyplomowe Edukacji dla Bezpieczeństwa, 
• Prawniczy Język Angielski, 
• Prawniczy Język Rosyjski, 
• Studia Podyplomowe Administracji Stanu Cywilnego, 
• Doradztwo Podatkowe, 
• Prawo w Administracji Samorządowej, 
• Prawo Administracyjne, 
• Prawo finansowe w Unii Europejskiej i Fundusze Wspólnotowe. 
 
3.8. Stypendia MNiSW 
 
Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i szczególne osiągnięcia w sporcie są wyjątkowym 
wyróżnieniem cieszącym się dużym uznaniem środowiska akademickiego. Stypendia 
przyznawane są studentom szczególne zaangażowanym w życie naukowe i kulturalne polskich 
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uczelni. W roku akademickim 2008/2009 Minister przyznał studentom Uniwersytetu 
w Białymstoku 40 stypendiów za osiągnięcia w nauce i w sporcie.  
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Tab. 5 Stypendia MNiSW w roku akademickim 2008/2009 
 

Wydział Uniwersytetu Liczba studentów 

Biologiczno-Chemiczny 1 

Ekonomii i Zarządzania 20 

Filologiczny 3 

Historyczno-Socjologiczny 3 

Pedagogiki i Psychologii 9 

Prawa 4 

Razem 40 
 
3.9. Zawodowa promocja studentów i absolwentów 
 
3.9.1. Formy działalności Biura Karier 
 
 Obszar działania Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku stanowią: 

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

• pośrednictwo pracy – współpraca z pracodawcami. 
 

Poradnictwo zawodowe 
 
Kontynuowano podstawowe formy poradnictwa zawodowego: indywidualne rozmowy doradcze, 
doradztwo grupowe – warsztaty, prezentacje, wykłady. W czasie pierwszego spotkania klient 
Biura otrzymuje ankietę informacyjną, w trakcie drugiego spotkania, po przeanalizowaniu 
ankiety, pracownicy biura i studenci (absolwenci) wybierają formy dalszej współpracy. 
W zależności od potrzeb i zainteresowań klient biura otrzymuje informacje  
i pomoc dotyczącą: tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy 
kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji o ofertach pracy, oferty edukacyjnej i stypendialnej 
w kraju i za granicą – budowania elementów indywidualnej „ścieżki kariery”.  
Oferta Biura Karier cieszy się zainteresowaniem studentów i absolwentów wszystkich 
białostockich uczelni.   

Pośrednictwo pracy  

• pozyskano  ponad 104 oferty pracy, w tym 52 oferty pracy stałej oraz 52 oferty pracy 
dorywczej 
• pozyskano 50 ofert programów praktyk i staży 
• z możliwości uzyskania kontaktu do pracodawcy skorzystało około 300 osób 
• z możliwości poradnictwa zawodowego skorzystało około 30 osób 
• od momentu założenia licznika na stronie BK, dziennie odwiedza ją około 50 osób 

 
3.9.2. Podsumowanie roku akademickiego 2008/09 
 

• 14 października 2008 roku w Auli Wyższej Szkoły Ekonomicznej - pomoc w promocji 
i organizacji Seminarium Biznesowego organizowanego dla przedstawicieli branży 
finansowej przez grupę AEGON. 
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• udział w seminarium pt. „Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości 
rozwiązań”, które odbyło się 14 października 2008 r. w Hotelu „Villa Tradycja” 
w Białymstoku. Seminarium organizowane było przez Fundację Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych w Warszawie. 

• 22 października 2008 - pomoc w przeprowadzeniu badań pod tytułem „My Future 
Career”,  wśród studentów naszej uczelni przez firmę Uniwersum. Badano poglądy 
studentów uczelni dotyczące ich przyszłej kariery, preferencji oraz idealnego 
pracodawcy. 

• Październik 2008 - udział w internetowej akcji ankietowej European Student Barometer, 
która daje studentom możliwość wyrażenia opinii na temat zagadnień związanych ze 
studiami i przyszłą karierą zawodową. 

• Instytut Trendence, z siedzibą w Berlinie, od 2003 roku przeprowadza badanie European 
Student Barometer. W ostatnim udział wzięło ponad 90 000 studentów z ponad 550 
uniwersytetów w 22 krajach – między innymi z Cambridge University, uniwersytetu 
Sapienza w Rzymie oraz z wielu uczelni wyższych w Polsce. 

• 19-20 marca 2009 – zorganizowanie warsztatu dla studentów i absolwentów kierunków 
pedagogicznych pod tytułem „Walizka młodego pedagoga”. Cel szkolenia: doskonalenie 
umiejętności ułatwiających efektywną pracę w szkole – przede wszystkim umiejętności 
komunikacyjnych. Tematy poruszane na szkoleniu: 

� Środowisko pracy – Młody Pedagog w szkole. 
� Komunikowanie się – jak mówić, żeby słyszeć i być usłyszanym? 
� Asertywność każdego dnia. 
• Styczeń-marzec 2009 - koordynacja promocji konkursu GMC Poland 2009. Konkurs 

GMC jest polską edycją międzynarodowej symulacji biznesowej. Uczestniczący w nim 
studenci zdobywają nową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem, marketingiem, 
ekonomią, finansami, produkcją, sprzedażą, itp. 

• 24 marca 2009 – Przeprowadzenie warsztatów „Kreatywność - praktyczne zastosowanie” 
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w ramach Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS 
organizowanego przez Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club. 
• 20-21 maja 2009 – Szkoła Efektywnej Komunikacji III Edycja. Projekt obejmował 40 
godzin warsztatów, a udział w nich wzięło 60 studentów. Uczestnicy mieli możliwość 
zdobycia nowych umiejętności z zakresu negocjacji,, mowy ciała oraz komunikacji 
interpersonalnej. Biuro Karier UwB przeprowadziło zajęcia z zakresu: „Autoprezentacji” oraz 
„Asertywności”. 
• 3 czerwca 2009 - spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim, którego głównym celem było 
przedstawienie informacji o obecnym stanie prac nad ogólnopolskim serwisem wspierającym 
działalność Biur Karier. System biurokarier.edu.pl jest platformą przeznaczoną dla Biur 
Karier, studentów i absolwentów oraz dla pracodawców, pragnących prezentować swoje 
oferty pracy. Jest to scentralizowany portal, współpracujący z repozytorium danych 
o studentach, absolwentach, pracodawcach oraz ofertach. Spotkanie zorganizowało 
Uczelniane Centrum Informatyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Idea 
stworzenia sytemu powstała na Uniwersytecie Warszawskim i tam przygotowano, w ramach 
pracy magisterskiej, pierwszą wersję oprogramowania. Obecnie system jest rozwijany jako 
projekt Międzyuczelnianego Centrum Informatycznego. 

 
3.10. Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku 
 
W roku akademickim 2008/2009 Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku wystąpił 
z około trzydziestoma koncertami, prezentując różnorodne programy artystyczne. 
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Za najważniejsze przedsięwzięcia artystyczne chóru w roku sprawozdawczym należy 
uznać:  

- Nagranie i wydanie płyty CD Pieśni Polskie. 
- Przygotowanie programu i wykonanie szeregu kompozycji z Orkiestrą Opery 

i Filharmonii Podlaskiej podczas uroczystości beatyfikacyjnych Sługi Bożego ks. Michała 
Sopoćko w Białymstoku. Bezpośrednią transmisję telewizyjną z tych uroczystości można było 
oglądać nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. 

- Koncert oratoryjny w Filharmonii i Operze Podlaskiej, gdzie wykonano Te Deum 
Antona Brucknera kompozycję na glosy solowe, chór i orkiestrę. 

- Realizacja  audiowizualnej prezentacji filmu Aleksandr Newski Sergiusza Prokofiewa 
z Orkiestrą Opery i Filharmonii. 

Fragment recenzji o tym koncercie autorstwa krytyka muzycznego Stanisława 
Olędzkiego: „Charakterystyczne dla tego filmu jest zresztą nie tylko wyeksponowanie scen 
muzycznych, lecz także ich zdecydowana przewaga ilościowa. Owe sceny muzyczne zabrzmiały 
prawie doskonale. Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, przygotowany przez swego 
szefa Edwarda Kulikowskiego, śpiewał bardzo przekonująco zarówno frazy epickie 
w początkowym odcinku filmu (Pieśń o Aleksandrze Newskim), tryumfalne w końcowym 
(Wjazd Aleksandra do Pskowa), jak i inspirujące do walki i liryczne, oddające miłość do 
ojczyzny - Matki-Rosji (Powstań, ludu rosyjski)". 

- Udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Hiszpanii (6 koncertów: 
Barcelona, Cantonigros, Centcllas). 

- Koncerty promujące naszą uczelnię w środowisku lokalnym (Białystok, Sokółka, 
Chodorówka, Łapy). 
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4. PRACOWNICY, SPRAWY SOCJALNE I INNE OBSZARY DZIAŁ ALNO ŚCI 
 
Na dzień  30.09.2009 r. Uniwersytet w Białymstoku zatrudniał  850 nauczycieli akademickich na 
pełnych etatach oraz 17 nauczycieli na części etatów. 
 
 
 
4.1. Pracownicy - nauczyciele akademiccy  

Tab. 6   Nauczyciele akademiccy – stan zatrudnienia na dzień 30.09.2009 r. 

Lp. Stanowisko Pełno- 
zatrudnieni 

Niepełno- 
zatrudnieni 

Ogółem 
zatrudnieni 

 
1. 

 
Ogółem zatrudnieni:  
w tym: 867 
 

 
850 

 
17 

 
867 

2. 
 

Pracownicy samodzielni: 
w tym: 
 
- Profesorowie zwyczajni 
 
- Profesorowie nadzwyczajni z 

tytułem 
 
- Profesorowie UwB 
 
 
- Adiunkci z habilitacją 

204 2 206 

 
 

49 
 

24 
 
 

119 
 
 

12 

 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 

50 
 

25 
 
 

119 
 
 

12 

3. Adiunkci 276 1 277 

4. Asystenci 234 10 244 

5. St. wykładowcy 70  70 

6. Wykładowcy 31  31 

7. Lektorzy 27 4 31 

8. Instruktorzy 4  4 

9. St. kustosz dyplomowany 1  1 

10. Kustosze dyplomowani 3  3 
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Nauczyciele akademiccy wg jednostek organizacyjnych, stan zatrudnienia na dzień 30.09.2009 r. 
Tab. 7.  
 

Jednostka organizacyjna Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Razem 

 

Wydział Biologiczno-Chemiczny 127  127 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 81  81 

Wydział Filologiczny 141 5 146 

Wydział Fizyki 33  33 

Wydział Historyczno-Socjologiczny 103  103 

Wydział Matematyki i Informatyki 84  84 

Wydział Prawa 98 1 99 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 109 7 116 

Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych 

30 2 32 

Studium Wychowania Fizycznego  

i Sportu 

8  8 

Katedra Teologii Prawosławnej 4 2 6 

Katedra Teologii Katolickiej 5  5 

Muzeum Przyrodnicze 1  1 

Biblioteka Uniwersytecka 3  3 

Alliance Francaise 3  3 

Wydział Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie 

9  9 

Wydział Administracji w Siedlcach 11  11 

Razem 850 17 867 

 
 
Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2008/2009 otrzymali tytuł naukowy 
profesora: 
 
1. prof. dr hab. Jadwiga Izdebska – Wydział Pedagogiki i Psychologii   
2. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz – Wydział Historyczno-Socjologiczny 
3. prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel– Wydział Historyczno-Socjologiczny 
4. prof. dr hab. Bogusław Cudowski - Wydział Prawa 
5. prof. dr hab. Wanda Marianna Supa – Wydział Filologiczny  
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Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2008/2009 otrzymali stopień 
naukowy doktora habilitowanego: 
 
1. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz – Wydział Biologiczno-Chemiczny (PAN) 
2. dr hab. Izabela Święcicka – Wydział Biologiczno-Chemiczny (Uniwersytet Warszawski) 
3. dr hab. Jerzy Grabowiecki – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
4. dr hab. Dariusz Jan Kulesza – Wydział Filologiczny  (Uniwersytet Warszawski) 
5. dr hab. Anna Teresa Kieżuń – Wydział Filologiczny (PAN) 
6. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Wydział Historyczno-Socjologiczny (Uniwersytet Opolski) 
7. dr hab. Grzegorz Kryszeń – Wydział Prawa 
8. dr hab. Joanna Małgorzata Salachna – Wydział Prawa 
9. dr hab. Ewa Katarzyna Citko – Wydział Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet Łódzki) 
 
Nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2008/2009 otrzymali stopień 
naukowy doktora: 
 
1. dr Norbert Mariusz Duda – Wydział Biologiczno-Chemiczny 
2. dr Edyta Monika Nalewajko-Sieliwoniuk – Wydział Biologiczno-Chemiczny 
3. dr Adam Wyszkowski – Wydział Ekonomii i Zarządzania 
4. dr Katarzyna Sokołowska – Wydział Filologiczny (PAN) 
5. dr Krzysztof Korotkich – Wydział Filologiczny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 
6. dr Katarzyna Dorota Kościewicz – Wydział Filologiczny 
7. dr Katarzyna Krasucka – Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski) 
8. dr Anna Go – Wydział Fizyki 
9. dr Jan Żochowski – Wydział Fizyki 
10. dr Cezary Jan Walczyk – Wydział Fizyki 
11. dr Agnieszka Bołtuć – Wydział Matematyki i Informatyki (Politechnika Białostocka) 
12. dr Marcin Jan Koszowy – Wydział Matematyki i Informatyki (KUL) 
13. dr Artur Korniłowicz – Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Warszawski) 
14. dr Adam Naumowicz – Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Warszawski) 
15. dr Bartosz Kosma Kwaśniewski – Wydział Matematyki i Informatyki (PAN) 
16. dr Anna Józefowicz  - Wydział Pedagogiki i Psychologii 
17. dr Krzysztof Czykier – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
18. dr Tomasz Sosnowski – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
19. dr Lech Andrzej Jamróz – Wydział Prawa 
20. dr Agnieszka Marta Piekutowska – Wydział Prawa (Szkoła Główna Handlowa) 
21. dr Maciej Pannert – Wydział Prawa 
22. dr Wioletta Witoszko – Wydział Prawa 
23. dr Dorota Milanowska – Wydział Prawa 
24. dr Katarzyna Pawlak – Wydział Prawa 
 
Osoby, które otrzymały „Medal Uniwersytetu w Białymstoku”: 

1. prof. dr hab. Eugeniusz A. Rouba – Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki 
Kupały 

2. prof. dr hab. Adam Jerzy Lityński 
3. prof. dr hab. Marian Tadeusz Grzybowski 

 
Osoby, które otrzymały tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu”: 

1. mgr Danuta Kasperuk 
2. dr Włodzimierz  Chętnicki 
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4.2. Pracownicy niebędący nauczycielami  
Tab. 8. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, stan na dzień 30.09.09 r. /bez 
urlopów wychowawczych i bezpłatnych 

Jednostka 
Organizacyjna       

pracownicy 
administracyjni 

pracownicy 
techniczni 
 

pracownicy 
biblioteczni 

pracownicy 
obsługi 

ogółem 

Wydział Biologiczno - 
Chemiczny 
( Stacja Terenowa w Gugnach) 

 
10 

 
29 

 
4 

7 * 
24 

7 * 
67 

Wydział Ekonomii i Zarządzania  
11 

 
4 

 
6 

2 * 
12 

2* 
33 

Wydział Filologiczny  
11 

 
1 

  
3 * 

21 

 
4 * 

48 
Wydział 
Historyczno-Socjologiczny 

1* 
10 

 
1 

 
4 

Wydział Matematyki  
i Informatyki 

 
7 

 
4 

 
3 

4* 
17 

4* 
31 

Wydział Fizyki  
4 

 
10 

 
2 

2* 
9 

2* 
25 

Wydział Pedagogiki 
i Psychologii 

 
15 

 
5 

 
8 

2 * 
15 

2* 
43 

Wydział Prawa  
17 

1* 
4 

 
7 

2* 
14 

3* 
42 

Biblioteka Uniwersytecka 
 

 
3 

 
2 

 
54 

2 * 
13 

2* 
72 

SPNJO  
1 

    
1 

SWFiS  
1 

 
1 

 3 * 
9 

3* 
11 

Katedra Teologii Prawosławnej   
1 

 
1 

 
1 

  
3 

Katedra Teologii Katolickiej  
1 

    
1 

Ośrodek  Alliance Francaise    
1 

  
1 

Domy Studenta 5   4* 
19 

4* 
24 

Centrum Edukacji Nauczycieli  
1 

   
1 

 
2 

Uniwersyteckie Muzeum 
Przyrodnicze 

 1 * 
2 

  1* 
2 

Archiwum  
1 

    
1 

Wydawnictwo Uniwersytetu  
w Białymstoku 

 
2 

 
1 

   
3 

Budynek przy ul. Pogodnej 65     
2 

 
2 

Administracja Centralna 
i Pracownicy Obsługi 

2 * 
118 

  4* 
27 

6* 
145 

UwB Filia w Wilnie; Wydział 
Ekonomiczno-Informatyczny  

 
6 

  
1 

1* 
2 

1* 
9 

Biuro Projektu przy  
ul. Świerkowej 20 

2* 
2 

   2* 
2 

Ogółem 
 

5 * 
227 

2 * 
65 

 
91 

36 * 
185 

 

* 43 
568 
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*     w  tym ilość osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy  
Tab. 9. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – Administracja Centralna 

stan na 30.08.2009 r. (bez urlopów wychowawczych i bezpłatnych) 
Jednostka 
organizacyjna 

pracownicy 
administracyjni 

pracownicy 
obsługi 

ogółem 

Kanclerz, Zastępca Kanclerza,  
Kwestor, Zastępca Kwestora  

 
4 

  
4 

Dział Rektorski 
/Kancelaria Ogólna/ 

8  
2 

 
10 

 
Biuro Informacji i Promocji 

 
5 

 
 

 
5 

 
Zespół Radców Prawnych 

 
2 

  
2 

 
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich  

 
10 

  
10 

Biuro Karier i Zawodowej Promocji 
Studentów i Absolwentów UwB 

 
1 

  
1 

Dział Programów Międzynarodowych 
 i Współpracy z Zagranicą 

 
5 

  
5 

 
Dział Badań 

 
5 

  
5 

 
Biuro Zarządzania Projektami  

 
7 

  
7 

Dział Systemów Komputerowych  
i Sieci Teleinformatycznych 

 
9 

  
9 

 
Dział Spraw Osobowych 

 
6 

  
6 

Dział Spraw Socjalnych 
/Ośrodek Wypoczynkowy w Ploskach/ 

3 2*  
5 
 

2 * 
8 

Główny Specjalista ds. Szkolnictwa 
Wyższego 

 
2 

  
2 

Dział  
Zamówień Publicznych 

 
4 

  
4 

 
Kwestura 

 
29 

  
29 

Dział Inwestycji, 
Remontów i Konserwacji 
/Sekcja Konserwacji/ 

8  
 
5 

 
13 

 
Dział Administracyjno-Gospodarczy 

 
5 

2 * 
14 

2 * 
19 

 
Dom Pracy Twórczej w Szczecinowie 

  
1 

 
1 

 
Samodzielna Sekcja  ds. bhp i ppoż. 

1* 
3 

 1 * 
3 

 
Samodzielna  Sekcja ds. Obronnych 

1 * 
2 

 1 * 
2 

 
Ogółem 

2* 
118 

4* 
27 

6* 
145 

 
*    w tym ilość osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 
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4.3. Sprawy socjalne 
 

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych służą finansowaniu działalności 
socjalnej na rzecz pracowników Uniwersytetu w Białymstoku i ich rodzin oraz byłych 
pracowników – emerytów i rencistów Uniwersytetu i ich rodzin zgodnie z Regulaminem 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Uniwersytetu  w Białymstoku (Zarządzenie nr 4 
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  z dnia 11.IV.2008 r.)  
Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie Planu rzeczowo-finansowego Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do regulaminu.   
Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2008 zostały wydatkowane 
w 97,7%.  
Planowane dochody Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu 
w Białymstoku na rok 2009 wynoszą  4.585.524 zł, w tym  pozostałość środków z roku 
ubiegłego 102.324 zł.  W porównaniu do 2008 r. odnotowano zwiększenie dochodów 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o  kwotę 172.612 zł.   
Obecnie naliczone środki zasilające fundusz socjalny z tytułu odpisu od planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych zgodnie z wykonaniem na dn. 31.07.2009 r. wynoszą 3.002.794 zł i nie 
uwzględniają podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników naliczonej od dn. 1.01.2009 r.  
W roku 2009 o dopłatę do wczasów ubiegało się 2661 osób. Na dzień 31.07.2009 r. dopłatę do 
wczasów uzyskało 91 % wnioskodawców: 1923 uprawnionych w grupie pracowników i ich 
współmałżonków,  490  emerytów/ rencistów i  ich współmałżonków.  
O dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2009 ubiegało się 951 dzieci. Średnia 
wysokość dopłaty do  wypoczynku  dziecka wynosi według wykonania 750 zł.   
Do dnia 31.07.2009 r.  dopłaty wypłacono na rzecz 850 dzieci. 
Jedno dziecko po zmarłym pracowniku Uczelni w roku bieżącym otrzymało w kwocie 1.000 zł. 
Dofinansowanie do książeczki oszczędnościowo-mieszkaniowej. W ramach uzyskanego 
dofinansowania dzieci pracowników uczestniczyły w imprezie choinkowej połączonej 
z wręczeniem paczek choinkowych i imprezie z okazji Dnia Dziecka.  
Na dzień 31.07.2009 r.  pomoc finansową w postaci zapomóg przyznano ogółem 129 osobom, tj. 
72 uprawnionym pracownikom i 57 emerytom (rencistom) Uniwersytetu. Zapomogi w 35  
przypadkach udzielono ze względu na trudną sytuację życiową, rodzinną, materialną oraz w 94  
z tytułu  indywidualnych  zdarzeń losowych. 
W związku z przejściem na emeryturę świadczenia otrzymały 3 osoby. 
W roku 2009 na pomoc mieszkaniową w formie zwrotnych pożyczek zaplanowano  kwotę 
1.365.657 zł oraz  na umorzenia pożyczek kwotę 10.000 zł, tj.  30 % łącznych planowanych 
środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na potrzeby mieszkaniowe 
pracowników przeznaczono 1.293.867 zł, a emerytów i rencistów 71.790 zł. Wykorzystanie 
środków na cele mieszkaniowe na dzień 31.07.2009 r. łącznie z odsetkami  wyniosło  861.677 zł. 
Udzielono 171  pożyczek.  
Na dofinansowanie do działalności kulturalno-o światowej, sportowo-rekreacyjnej  
i turystycznej w ramach corocznie ustalanego limitu na pracownika, dziecko po zmarłym 
pracowniku Uniwersytetu wnioski złożyło 94% uprawnionych. Łącznie z limitów 
dofinansowania skorzystało na dzień 31.VII.2009 r. 462 pracowników, tj. 33% wnioskodawców.  

Ośrodek Wypoczynkowy „NAREW” w Ploskach  /51 miejsc noclegowych/  i  dwa 
domki campingowe w Ośrodku „RUSAŁKA” koło W ęgorzewa /8 miejsc noclegowych/, 
funkcjonujące sezonowo od maja do września są zakładowymi obiektami socjalnymi.  
W roku bieżącym dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
wynosi z przeznaczeniem na Ośrodek Wypoczynkowy „NAREW” w Ploskach  80.000 zł i na 
dwa domki campingowe w Węgorzewie 5.000 zł. Koszty utrzymania obiektów socjalnych 
ponosi fundusz podstawowy Uniwersytetu w Białymstoku, a dochody zasilają Zakładowy 
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Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na dzień 31.VII.2009 r. łączne przychody z uczelnianych 
ośrodków wynosiły netto 18.026 zł (Ploski – 10.406 zł, Węgorzewo – 7.620 zł.). Łącznie 
udzielono w okresie I-VII. 2009 r. 966  noclegów (w Ploskach - 664,  w Węgorzewie – 302).  Do 
dn. 31.VII.2009 r. z dofinansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do 
rekreacyjnych pobytów weekendowych w Ośrodku Wypoczynkowym „NAREW” w Ploskach 
skorzystało 2 pracowników na kwotę 258 zł, zaś w Węgorzewie 8 pracowników na kwotę  1.296 
zł. 
 
4.4. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku 

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS została 
ustanowiona jako organizacja pozarządowa uzupełniająca i wspierająca Uniwersytet w dążeniu 
do rozwoju, wysokiej jakości usług, wymiany ze społecznością lokalną i otwarcia na kontakty 
międzynarodowe. Od 2004 r. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku realizuje i współrealizuje 
projekty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i wspierającym. Beneficjentami naszych 
działań są środowiska akademickie, młodzież i społeczność lokalna. Głównym celem Fundacji 
jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. 
Realizując statutowy cel, Fundacja prowadzi szeroką działalność w zakresie: organizacji 
i współorganizacji wykładów, seminariów, konferencji, organizacji kursów i szkoleń, 
działalności doradczej, działalności informacyjnej i reklamowej, wspierania i inicjowania 
współpracy zagranicznej, uczestnictwa w projektach międzynarodowych, wspierania projektów 
naukowych oraz inicjatyw studenckich. Działania swe Fundacja ukierunkowuje na rozwój 
zasobów ludzkich, budowanie kapitału społecznego oraz wykorzystanie przygranicznego 
położenia Uniwersytetu i miasta celem inicjowania transgranicznych projektów partnerskich.  

Podstawą działania Fundacji jest wolontarystyczne zaangażowanie. Fundacja, zapraszając do 
współpracy studentów i absolwentów UwB, daje im możliwość zapoznania się 
z poszczególnymi etapami organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym 
i kulturalnym. Tym samym staje się źródłem wiedzy i umiejętności niezbędnych w działalności 
społecznej. Dodatkowo, Fundacja umożliwia wolontariuszom uczestnictwo w szkoleniach 
dotyczących zarządzania projektem, pozyskiwania środków finansowych na realizację projektu, 
organizacji pracy w zespole itp. 

Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją 
wspierającą – poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności naukowej 
i studenckiej oraz docelowo – fundującą pomoc stypendialną. Poszczególne projekty 
realizowane przez Fundację są współfinansowane z grantów publicznych, programów 
zagranicznych, grantów od innych fundacji, darowizn od firm i osób prywatnych oraz dochodów 
z działalności gospodarczej. 

Zarówno działalność merytoryczna, jak i finansowa Fundacji jest jawna. Podlega kontroli Rady 
Fundacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W roku akademickim 2007/2008 Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku realizowała następujące 
działania: 
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„Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku”  

Celem projektu jest: przedstawienie historii białostockich Żydów i stosunków polsko-
żydowskich na terenie Białegostoku w latach 1658-1939 (1945), udokumentowanie i oznaczenie 
miejsc związanych z historią białostockich Żydów, ukazanie narodu żydowskiego jako części 
społeczeństwa wielonarodowej przedwojennej Polski, popularyzacja elementów żydowskiej 
kultury i tradycji, a także osłabienie wzajemnych stereotypów polsko-żydowskich. Rok 2008 był 
ostatnim rokiem realizacji projektu, jednak część działań w roku następnym była jego 
kontynuacją. W roku akademickim 2008/2009 zrealizowano następujące działania i imprezy 
towarzyszące: 

• Wydanie książki „Historia, pamięć, tolerancja. Nauczanie o wielokulturowości i lokalnej 
historii” pod redakcją Katarzyny Niziołek i Radosława Poczykowskiego, ze wstępem 
prof. Jerzego Nikitorowicza. Publikacja adresowana jest głównie do nauczycieli 
i edukatorów działających z młodzieżą. Stanowi podsumowanie dwuletniej pracy nad 
projektem „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku” (luty 2009).  

• Debata „Uczyć (o) wielokulturowości” z udziałem K. Sztop-Rutkowskiej, A. J. Klozy, 
K.  Potoniec, M. Rusiłowicz, T. Kasprzaka, K. Niziołek (15 grudnia 2008). 

• Organizacja wykładów A. Bilewicz o Żydach sefardyjskich (połączone z warsztatem 
śpiewu) oraz M. Bilewicza o stosunku Polaków do Żydów w XXI wieku (8 grudnia 
2008).  

• Warsztat plastyczny „Wehikuł czasu” dla gimnazjalistów z Wasilkowa (gimnazjum 
im. Ks. Wacława Rabczyńskiego) i licealistów z białostockiego I LO (wrzesień, 
październik 2008).  

• Warsztat dla młodzieży gimnazjalnej przeprowadzony na starym kirkucie przy 
ul. Wschodniej pt. „Poznajemy tajemnice zapomnianego cmentarza” (kwiecień 2009). 

• Wycieczki Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego, między innymi dla uczniów I LO 
w Białymstoku i Liceum im. Ks. J. Popiełuszki w Suchowoli (kwiecień – czerwiec 2009). 

 „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta”  

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Białegostoku do refleksji nad przestrzenią 
miejską i zmianami w niej zachodzącymi; stworzenie przestrzeni społecznej artykulacji, tj. 
możliwości wyrażenia przez mieszkańców Białegostoku ich opinii na temat wyglądu miasta; 
zainicjowanie publicznej debaty na temat pozytywnych i negatywnych zjawisk zachodzących 
w miejskiej przestrzeni w okresie po 1989 r.; próba wywołania dyskusji na temat tego, czy i jak 
należy zachować architekturę PRL-u; popularyzacja wiedzy o urbanistyce, architekturze, sztuce; 
zachęcenie mieszkańców do alternatywnego wobec istniejących już tras turystycznych sposobu 
poznawania miasta. 

Projekt realizowany jest od jesieni 2008 roku. Na rok 2009 otrzymał dotację Urzędu 
Miasta Białystok.  

W ramach projektu „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta” zrealizowano dotychczas 
następujące działania:  

• Wystawa archiwalnych zdjęć i pocztówek oraz współczesnych fotografii architektury z 
lat 1945-1989 pod tytułem „Ładniej?” Prezentowana była w holu Biblioteki 
Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia i na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. 
Podczas wystawy widzowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat zmian 
w przestrzeni miejskiej na specjalnie przygotowanych planszach (styczeń – wrzesień 
2009). 
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• Na podstawie warsztatu dla młodzieży licealnej pt. „Miasto jest dla ludzi” powstał film 
dokumentalny w reż. Beaty Hyży-Czołpińskiej o tym samym tytule (maj 2009). 

• Zorganizowaliśmy dwie debaty z udziałem gości, ekspertów i mieszkańców miasta: w 
marcu pt. „Ładniej? O jakości i przemianach przestrzeni miejskiej” (udział wzięli: E. 
Bendyk. J. Erbel. D. Boćkowski, M. Miniszewski) oraz w maju - pt. „Decydenci vs. 
Dysydenci” (z udziałem A. Polińskiego, P. Firsowicza, M. Kowalskiej, W. 
Koronkiewicza i A. Kłopotowskiego). 

• Plener fotograficzny „Szlakiem osiągnięć XXX PRL – 34 lata później” z udziałem 
artystów-fotografików, wolontariuszy, przedstawicieli mediów. Wycieczka miała na celu 
udokumentowanie zmiany, jaka zaszła w przestrzeni Białegostoku (4 sierpnia  2009). 

• Organizacja pierwszego spaceru szlakiem architektury PRL w Białymstoku z udziałem 
mieszkańców miasta i mediów (7 lipca 2009). W spacerze wzięło udział ponad 50 osób. 
 

 Inne działania 
Fundusz Pomocy Stypendialnej: działa od 2005 roku. Jego celem jest finansowe 
wsparcie edukacji w postaci stypendiów dla dzieci zmarłych pracowników Uniwersytetu. 
Patronat nad Funduszem sprawują Rektor Uniwersytetu oraz Prezes Zarządu Fundacji, 
a jego działalność nadzorowana jest przez Radę Funduszu. Źródła finansowania 
pochodzą z dobrowolnych składek, darowizn i zapisów dokonywanych głównie przez 
pracowników Uniwersytetu w Białymstoku. W roku akad. 2008/2009 z pomocy 
Funduszu korzystało 6 osób.   
Wolontariat:  Podstawą działalności Fundacji jest woluntarystyczne zaangażowanie. 
W roku akademickim 2008/2009 w realizowanych przez Fundację działaniach 
uczestniczyło łącznie około 15 osób, reprezentujących głównie środowisko akademickie.  
Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków: obecnie trwają prace 
redakcyjne nad wydawnictwem „Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego 
Historyków”, którego wydanie planowane jest na listopad 2009. 
Spotkania informacyjne na temat programów „Młodzież” i „Wolontariat 
Europejski”: spotkania i towarzysząca im wystawa w hallu Wydziału Historyczno-
Socjologicznego prowadzone były we współpracy ze stowarzyszeniem „Anawoj” 
z Michałowa (27 kwietnia, 5 maja). 

W swojej działalności w roku akademickim 2008/2009 Fundacja realizowała 
współpracę z następującymi podmiotami: Stowarzyszenie „Anawoj”, Akademicki Klub 
Turystyczno-Krajoznawczy, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego, Klub Przewodników Turystycznych przy Regionalnym 
Oddziale PTTK w Białymstoku, Koło Naukowe Socjologów, Koło Socjologii Edukacji, 
Koło „Pamięć” działające przy VI LO w Białymstoku, koło „Judaica” przy I LO 
w Białymstoku, Muzeum Podlaskie, Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, TVP 
Białystok.  

Działania Fundacji znalazły szeroki oddźwięk w mediach, nie tylko regionalnych. 
O „Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku” i projekcie „Ładniej? PRL 
w przestrzeni miasta” pisały między innymi: „Gazeta Wyborcza” (białostocki dodatek 
oraz wkładka ogólnopolska „Turystyka”), „Kurier Poranny”, „Gazeta Współczesna”, 
miesięcznik „Podróże”, „Dziennik”. Wyemitowano audycje w  Polskim Radiu Białystok, 
Radiu Akadera i TVP Białystok.  

23 maja br. Katarzyna Niziołek - prezes Zarządu Fundacji UwB została laureatką 
nagrody przyznawanej przez redakcję białostockiej Gazety Wyborczej w konkursie 
"Przystanek Młodzi". Za dyskusje o wielokulturowości i tolerancji oraz za działania na 
rzecz historii lokalnej otrzymała Świadectwo Otwartego Umysłu oraz możliwość 
promocji działań Fundacji we współpracy z Gazetą.  
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4.5. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009 liczył  ponad 557 
członków. Prezesem Uniwersytetu III Wieku jest Pani Jadwiga Tiszczenko. 
Podobnie jak w poprzednim roku wykłady odbywały się w oparciu o bazę materialną 
Uniwersytetu w Białymstoku i prowadzone były w Auli Wydziału Prawa przy ul. 
Mickiewicza 1. W 2008/2009 r. odbyło się łącznie 15 wykładów prowadzonych przez 
wykładowców z białostockich uczelni  i tak: 

– 6 wykładów - wykładowcy z UwB /kulturoznawstwo, prawo spadkowe, ekonomia, 
psychologia, andragogika,  historia/ 

– 3 wykłady – Uniwersytet Medyczny 
– 2 wykłady teologiczne – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne                      

w Białymstoku 
– 2 wykłady – Katedra Matematyki Politechniki Białostockiej 
– 2 wykłady pozostałe /w tym wykład księdza prawosławnego na temat chrześcijaństwa  na 

Bałkanach /. 
W maju br. uczestniczyliśmy w wykładzie prof. Władysława Górskiego, wykładowca przybył  
z Uniwersytetu w Szczecinie, zorganizowanym dla nas przez Wydział Prawa UwB; wykład 
dotyczył książki prof. Górskiego (weterana walki o niepodległość) pt. ”Przez Tobruk i Monte 
Cassino do sztabu sprzymierzonych”. 
Po wykładach wzorem poprzednich lat odbywała się tzw. część artystyczna, na którą składały się 
koncert w wykonaniu chórów białostockich oraz innych zespołów artystycznych 
(profesjonalnych i amatorskich) działających na terenie naszego miasta i regionu. Koncerty te 
były organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. 
Nasz UTW stale współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie, Wydziałem 
Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, który zorganizował nam w minionym roku 
4 koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu profesorów i studentów tej uczelni. Koncerty 
zawsze były połączone z krótkimi wykładami. 
Chcemy podkreślić, że w minionym roku akademickim uczestniczyliśmy aktywnie w VI 
Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku. 28 kwietnia byliśmy zaproszeni na warsztaty „Oblicza 
starości” przygotowane przez młodzież studencką Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. 
Było to niezwykłe spotkanie i bardzo interesująca rozmowa dwóch pokoleń: pierwszego 
i trzeciego wieku. Ze strony UTW było 13 osób. 
Uczestniczyliśmy również na Wydziale Chemii UwB w cyklu wykładów „Chemia bliżej nas”. 
Z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UwB mamy nawiązaną bliższą współpracę; w marcu 
i kwietniu br. dwie osoby z naszego UTW/ prezes i wiceprezes/ uczestniczyły w cyklu spotkań 
związanych międzynarodowym projektem Janus, realizowanym przez UwB pod kierownictwem 
prof. M. Halickiej i dr. J. Halickiego. Spotkania te były poświęcone opiniowaniu podręcznika do 
nauki osób w wieku 50+. 
W maju odbyło się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii spotkanie studentów V roku 
z prezesem i wiceprezesem UTW w Białymstoku, połączone z pokazem audiowizualnym na 
temat życia w UTW. 
Ponadto studenci z tego Wydziału, podobnie jak w latach poprzednich, opracowywali ankiety 
związane ze środowiskiem UTW i zbierali materiały  do prac magisterskich na temat życia ludzi 
starszych zrzeszonych w naszym UTW. Bardzo nas ucieszył otrzymany prezent od tegorocznej 
absolwentki WPiP UwB w postaci pracy magisterskiej na temat naszego UTW. 
W nowym roku akademickim planujemy nawiązać bliższy kontakt z Wydziałem Historyczno-
Socjologicznym UwB: przeprowadziliśmy wstępne rozmowy w celu wprowadzenia zajęć 
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seminaryjnych w UTW z historii pod kierownictwem naukowym Wydziału H-S oraz możliwości 
uczestnictwa członków UTW w zajęciach na Wydziale Historyczno-Socjologicznym. 
Zajęcia fakultatywne w muzeach.  
W roku akademickim byliśmy na 8 spotkaniach w muzeach naszego regionu. Odwiedzaliśmy 
Muzeum Podlaskie w Ratuszu, Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby im. A. Karnego, 
Muzeum Ikon w Supraślu i obowiązkowo Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Prof. 
Myrchy. Zajęcia w muzeach cieszą się dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy. 
Zajęcia w sekcjach. 
Na koniec 2008 r. w sekcjach uczestniczyło 566 osób; oznacza to, że średnio każdy członek 
UTW był w jakiejś sekcji zainteresowań. 

– Naszą chlubą są sekcje języków obcych, które zrzeszały około  160 osób. Najwięcej, bo 
około 110 osób uczyło się angielskiego. Pozostałe języki to niemiecki, francuski, 
esperanto i włoski. W I semestrze słuchacze uczyli się również hiszpańskiego, w II 
semestrze nie zebrała się jednak wystarczająca ilość chętnych osób do kontynuacji nauki 
tego języka. 

– Sekcje kultury fizycznej i zdrowia – na zajęcia w tych sekcjach uczęszczało najwięcej  
słuchaczy; najliczniejszą z nich była sekcja pływacka, gdzie pływanie można uprawiać 
codziennie, z wyjątkiem niedziel. Na pływalnię uczęszczały 92 osoby. 

W różnego rodzaju gimnastykach/ relaksacyjna, chińska, korekcyjna, ogólno kondycyjna/ 
uczestniczyło w minionym roku 126 osób. 

– Sekcje artystyczne - malarska, literacka, hafciarska skupiały razem 40 osób; 
najliczniejsze spośród nich to sekcja malarska licząca 16 uczestników i literacka licząca 
15 osób . 

W minionym roku malarze UTW mieli wystawę zbiorową w dniach 11.X. - 30.XI.2008 r. 
w klubie Relaks w Białymstoku, a także wystawiali swoje prace w dniu 18 sierpnia 2008 r. 
w Namiocie Tolerancji – imprezie organizowanej przez Biuro Promocji Białegostoku. Ponadto 
sekcja malarska w dniu 14 grudnia przekazała nieodpłatnie 14 prac malarskich na rzecz Fundacji 
„Mam marzenie” Oddział w Białymstoku. W 2009 r. malarze wystawiali swoje prace 
w Filharmonii Białostockiej i w Klubie Jubilat w Białymstoku. 
Na spotkaniach literatów członkowie sekcji wymieniali swoje doświadczenia warsztatowe nt. 
poezji, fraszki, prozy, a także w sprawach wydawniczych swojej twórczości. Z klubu 
literackiego UTW kilka osób przedstawiało swoje prace między innymi również w Namiocie 
Tolerancji. Członkowie sekcji literackiej brali udział w ogólnopolskich konkursach literackich: 
„Satyrbis” i „ O buławę hetmańską”.                     

– Sekcja tańca towarzyskiego - tworzyły ją 2 grupy, łącznie 37 osób, które spotykały się 
raz w tygodniu na lekcjach tańca prowadzonych przez profesjonalne instruktorki. 

Członkowie sekcji dawali pokazy tańca towarzyskiego na imprezach tanecznych UTW. Trzeba 
dodać, że również uczestniczyli w innych występach, np. jako grupa amatorska w turnieju tańca  
organizowanym przez jeden z białostockich domów kultury, zdobywając duży aplauz 
publiczności. 

– Sekcja turystyczna - liczyła 50 aktywnych osób. Zajmowała się głównie turystyką 
pieszą. Rajdy odbywały się w soboty: – krótkie /5-6km/ przy bardzo licznej frekwencji 
50-60 osób, trasy rajdowe po Puszczy Knyszyńskiej oraz okolicach Białegostoku liczące 
12-16 km pokonywane były w grupach średnio 35-osobowych. 

Trzeba również podkreślić, że w 2008 r. nasz UTW opracował i zrealizował projekt „Wyjdź 
z domu, nie bądź sam” współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku. W ramach tego projektu zakupione zostały kijki do nordic walking dla członków 
sekcji; przeszkolona została również osoba spośród naszych członków jako instruktor 
w posługiwaniu się kijkami. 
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– Sekcja „O uśmiech Seniora” – liczyła 12 osób. Zorganizowała około 30 koncertów 
w Domach Opieki dla ludzi starszych. Podobnie jak w latach poprzednich zorganizowała 
również 2 turnusy wczasów  rehabilitacyjnych do Sanatorium ZNP w Ciechocinku. 
Działalność tej sekcji skierowana była głównie do naszych niepełnosprawnych 
i najstarszych członków.  

– Pozostałe sekcje – zrzeszały łącznie około 40 osób /teatralna - 8 osób, chór - 15 osób,  
redakcyjna - 4 osoby, brydżowo-szachowa - 13 osób/. 

Na podkreślenie zasługuje działalność sekcji teatralnej, która funkcjonuje od połowy roku 2008. 
Sekcja ta przygotowała spektakl „Kobieta, miłość, poezja”, z którym wystąpiła w osiedlowym 
klubie „Zachęta” w Białymstoku.  
Reaktywowana została działalność chóru UTW; spotkania odbywały się raz w tygodniu i były 
prowadzone przez profesjonalistkę. 
Sekcja redakcyjna działa od dwóch lat i zajmowała się wydawaniem średnio raz w miesiącu 
gazetki UTW „Wiecznie młodzi”. Każdy numer gazetki miał tytuł wiodący oraz działy stałe, tj. 
twórczość indywidualna naszych słuchaczy prozą i wierszem, relacje z życia UTW, wywiady 
z ciekawymi ludźmi UTW, krzyżówki autorstwa naszej słuchaczki, wiadomości o naszym 
mieście i regionie.  
 Pozostała działalność:  

– W ramach UTW w Białymstoku działał Klub Seniora /mieszczący się w Klubie 
Nauczyciela przy ul. Warszawskiej/ zrzeszający około 30 stałych bywalców, którzy 
przychodzili na organizowane tam prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, gawędy 
oraz imprezy towarzyskie. Tu odbywały się prelekcje na tematy historyczne, np. święta 
niepodległości, powstania styczniowego, sylwetki Ludwika Zamenhofa, a także 
opowieści z podróży po Tunezji, wieczór pamięci poświęcony ŚP prof. Żyłkiewicz, 
znanej w środowisku nauczycielki historii. Były też spotkania z twórczością naszych 
literatów UTW, prezentacja ich poezji i prozy, a także wieczory towarzyskie przy kawie, 
herbacie i domowych wypiekach. 

–  Nasi słuchacze licznie uczestniczyli w spektaklach teatralnych w Teatrze 
Dramatycznym i Teatrze Lalek, dzięki organizowaniu przez członka zarządu zbiorowego 
zakupu biletów po cenach ulgowych. Byliśmy w roku minionym wspólnie na 10 
spektaklach teatralnych. 

– We wrześniu 2008 r. zorganizowana została wycieczka do Warszawy, Powsina, 
Żelazowej Woli, Łowicza, natomiast w październiku wycieczka szlakiem początków 
państwa polskiego - Gniezno, Biskupin, Kruszwica, Kórnik. 

– Zarząd kontynuował organizację dorocznych imprez integracyjnych w naszym UTW. 
Był to Dzień Seniora UTW w listopadzie 2008 r. połączony z obchodami Święta 
Niepodległości. Na tej imprezie w Restauracji Vanessa w Białymstoku były 
podziękowania w formie dyplomów i drobnych upominków wszystkim najbardziej 
aktywnym wolontariuszom, członkom UTW i zabawa taneczna do późnych godzin 
wieczornych. 

W grudniu zorganizowane zostało spotkanie wigilijne dla 250 osób i sylwestrowe dla około 200 
osób w Restauracji Vanessa w Białymstoku. 
Na wieczerzy wigilijnej o charakterze ekumenicznym z udziałem gości zaproszonych ze strony 
władz lokalnych, przedstawicieli hierarchii kościoła katolickiego i prawosławnego oraz Rektora 
Uniwersytetu w Białymstoku było wspólne śpiewanie kolęd, recytacja poezji okolicznościowej 
i wspomnienia wigilijne słuchaczy. Zabawa sylwestrowa odbyła się 29 grudnia; było 
szampańsko, wesoło, z konkursami i tańcami do upadłego. W lutym 2009 r. był zorganizowany 
bal sylwestrowy również w Restauracji Vanessa. 
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– W dniu 5 marca 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Członków UTW, na którym odbyły 
się wybory nowych władz UTW na nową 3-letnią kadencję. Wybrano 14-osobowy 
Zarząd, 4-osobową Komisję Rewizyjną oraz 3-osobowy Sąd Koleżeński. 

– W dniu 18 czerwca 2009 r. po raz pierwszy w naszym UTW zostało zorganizowane 
uroczyste plenerowe zakończenie roku akademickiego 2008/2009 r. w Białostockim 
Muzeum Wsi. W imprezie uczestniczyło około 160 osób łącznie z gośćmi zaproszonymi 
w tym TVP Białystok. W programie była sesja egzaminacyjna „na wesoło”, którą 
wszyscy zaliczyli, a ponadto występy naszego chóru, sekcji tanecznej i teatralnej. Potem 
była zabawa taneczna przy dobrej muzyce. Było piknikowo, wesoło, a podobną imprezę 
na zakończenie następnego roku akademickiego wszyscy zebrani głośno zatwierdzili. 

–  
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku nie prowadzi działalności gospodarczej, jest 
organizacją pożytku publicznego. 
W roku akademickim 2008/2009 przychody ogółem wyniosły               -     99 668,23 
w tym: 

• wpłaty z tytułu wpisowego i składek członkowskich                    -    41 330,00 
• otrzymane dotacje                                                                      -    21 959,83 
• wpłaty słuchaczy jako uczestników imprez                                  -     34 196,00  
• wpłaty z tytułu 1% od podatku dochodowego                              -       2 182,40 

Dotacje zostały pozyskane w ramach konkursów ogłaszanych przez władze samorządowe 
naszego województwa i miasta: 
1/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku / 5 zadań/                  -    19 459,83 
2/ Departament Kultury Urzędu Miasta Białystok / 1 zadanie/                     -      2 500,00 
 
W roku akademickim 2008/2009 w ramach środków własnych, dotacji oraz odpłatności 
uczestników zostały zorganizowane następujące imprezy integracyjne: 
 

Lp. Nazwa zadania Koszt ogółem w tym: dotacja 

1 Wycieczka 2 dniowa Warszawa- 
Łowicz- Powsin- Żelazowa Wola 

   14.976,00     5.556,67 

2 Wycieczka 3 dniowa Gniezno- Biskupin- 
Kórnik 

   16.981,00     6.283,01 

3 Dzień Seniora     8.072,24     2.405,43 

4 Dzielimy się opłatkiem     7.440,81     2.370,00 

5 Słuchacze UTW witają Nowy Rok 2009     9.482,60     2.844,72 

6 Bal karnawałowy      4 960,00             - 

7 Zakończenie roku akademickiego w 
Białostockim Muzeum Wsi 

     2 832,78             - 

                                         Razem   64 745,43    19.459,83 

   
  W roku akademickim 2008/2009 ponieśliśmy koszty ogółem    -   91 307,32 
  w tym: 

• koszty działalności statutowej                             -    68 040,63 
• koszty administracyjne                                        -    23 266,69 
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5. DZIAŁALNO ŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 
 
5.1. Środki na badania 
 
Uniwersytet w Białymstoku w roku 2008 otrzymał na prowadzenie działalności naukowo-
badawczej środki  finansowe w kwocie 6 994 308 zł  (55,78% dotacje MNiSW; 43,27% projekty 
badawcze GR finansowane przez MNiSW oraz 0,95 % prace badawczo-usługowe zamawiane 
przez inne podmioty).  
Finansowanie działalności statutowej w latach 2008/2009 poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Uczelni oraz kategorie naukowe jednostek przedstawia  tabela 1.  
Tab. 1.  
 

 

Lp. 

 

Nazwa jednostki 

Kategoria Kwota dotacji 

w PLN 

kwota w 

stosunku do 

roku 2008, w % 2008 2009 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Wydział Biologiczno-Chemiczny   1 093 000 874 000 79,96 

Instytut Biologii 2 2    

Instytut Chemii 2 2    

2. Wydział Ekonomii i Zarządzania 3 3 100 000 75 000 75,00 

3. Wydział Filologiczny 2 2 168 000 134 000 79,76 

4. Wydział Historyczno-Socjologiczny 1 1 257  000 257 000 100,00 

5. Wydział Matematyki i Informatyki 3 3 197 000 148 000         75,13 

74,67 

79,69 

5. Wydział Fizyki 3 3 150 000 112 000 

6. Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 2 128 000 108 000 

7. Wydział Prawa 1 1 160 000 160 000 100 

8. Wydział Ekon-Inform. Wilno  3 0 45 000 - 

Razem 2 253 000 1 907 000 84,642 

 
Dotacja podmiotowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową  
w roku 2008 wynosiła 2 253 000 zł, z czego finansowanych było 120 tematów badawczych. 
W 2009 roku środki finansowe przeznaczone na działalność statutową wynoszą 1 907 000 zł, 
z czego finansowanych jest 130 tematów badawczych. 
Dotacja na badania własne w roku 2008 wynosiła 1 005 000 zł, w ramach tej dotacji zostało 
sfinansowanych 142 tematów badawczych. Środki finansowe na naukę przeznaczone na badania 
własne w 2009 roku wynoszą 486 000. Obecnie finansowane są 144 tematy badawcze. 
W roku 2008 otrzymaliśmy dotację na finansowanie badań wspólnych trzech sieci naukowych 
w kwocie 155 000 zł. W 2009 roku została podpisana  umowa na finansowanie kolejnej sieci 
naukowej. W ramach Programów określanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
została podpisana umowa o finansowanie uczestnictwa w programie „Wsparcie 
międzynarodowej mobilności naukowców” w kwocie 246 000 zł. 
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W roku 2008 złożono 104 wnioski o finansowanie projektów badawczych (grantów), z czego 
podpisane zostały 23 umowy o realizację projektów badawczych na łączną kwotę 3 073 110 zł. 
W roku 2009 złożono 92 wnioski, zawarto 27 umów na kwotę 3 017 600 zł.  
Obecnie w UwB realizowane są 72 projekty badawcze (granty), w tym: 

– 50 projektów  badawczych własnych 
– 16 projektów badawczych  promotorskich 
– 3 projekty badawcze habilitacyjne 
– 2 projekty badawcze zamawiane 
– 1 projekt badawczy rozwojowy.   

W 2008 r. Uczelnia na dofinansowanie kosztów udziału w Programach Ramowych UE 
otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 444  580 zł. 
W 2009 roku  kwota otrzymanej dotacji wynosi  40 000 zł. 
W 2008 r. otrzymaliśmy dotację celową na LAN-y (sieć lokalna w budynku) w kwocie 33 000 
zł. 
W roku 2009 podpisanych zostało 6 umów na wykonanie prac badawczo-usługowych zleconych 
przez inne podmioty na kwotę 751 700 zł. 
W roku 2009 Uniwersytet w Białymstoku  złożył do MNiSW 30 wniosków o finansowanie lub 
dofinansowanie planowanych zakupów aparatury naukowo-badawczej na rok 2010 na kwotę 
13 000 000 zł.  
Łączna wartość zakupionej w roku 2008 aparatury naukowo-badawczej, niezależnie od źródeł 
finansowania, wynosiła 1 904 000 zł, z czego przypada na: 

– Wydział Biologiczno-Chemiczny  668 000 zł 
– Wydział Matematyki i Informatyki   350 000 zł 
– Wydział Fizyki     886 000 zł. 

Wartość zakupionej aparatury w 2009 roku wynosi 533 000 zł,   w tym: 
– Wydział Biologiczno-Chemiczny   359 000 zł 
– Wydział Fizyki                           151 000 zł  
– Wydział Matematyki i Informatyki        23 000 zł  

W 2008 roku do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej złożonych zostało 5 wniosków o stypendia 
krajowe dla młodych uczonych, jak również jeden wniosek na roczne stypendium z programu 
„START”, jeden wniosek z programu „Kwerenda” oraz jeden wniosek na stypendium 
wyjazdowe z programu „NESTOR”.  
W 2009 r. w ramach programu „NESTOR” przyznano jedno stypendium wyjazdowe w kwocie 
20 000 zł oraz jedno stypendium w ramach programu Kwerenda w kwocie 2 000 Euro. 
W ramach programu  START przyznano jedno stypendium roczne w kwocie 24 000 zł. 
 
5.2. Publikacje i konferencje 
 
O aktywności badawczej pracowników naszego Uniwersytetu świadczy liczba publikacji, którą 
ilustruje Tabela 2. 
Godnym podkreślenia jest też znacząca liczba konferencji naukowych, które były organizowane 
przez poszczególne Wydziały. Tabela 3. 
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Tabela 2. Publikacje 

Wydział/Katedra 

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 

  
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 101 1895 0 0 31 131 9 120 34 91 6 18 181 2255 

Ekonomii i 
Zarządzania        0 0 0 0 38 166 7 84 78 258 11 40 134 548 
Filologiczny 0 0 0 0 35 164 13 204 160 660 19 69 227 1097 

Historyczno-
Socjologiczny 0 0 0 0 20 112 16 228 102 326 16 0 154 666 

Matematyki i 
Informatyki 22 394 0 0 21 67 2 48 11 69 1 5 57 583 
Fizyki 28 555 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 33 567 

Pedagogiki i 
Psychologii 0 0 0 0 15 68 9 108 227 681 14 42 265 899 
Wydział Prawa 0 0 2 16 141 518 26 324 421 582 19 65 609 1505 

Informatyczno-
Ekonomiczny w 
Wilnie 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 

Administracji w 
Siedlcach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mi ędzywydziałowa 
Katedra Teologii 
Katolickiej  0  0  0  0  12  46  0  0  0  0  0  0 12 46 
Mi ędzywydziałowa 
Katedra Teologii 
Prawosławnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Łącznie 151 2844 2 16 326 1292 82 1116 1033 2667 86 239 1680 8174 
 
* liczba punktów z listy MNiSW
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Tabela 3. Konferencje 

Konferencje organizowane przez wydziały. 
 

Wydział 
Katedra 

Konferencje 
krajowe 

Konferencje 
międzynarodowe 

Konferencje 
studenckie 

Biologiczno–Chemiczny 4 - - 

Ekonomii i Zarządzania 5 2 3 

Filologiczny 2 3 - 

Historyczno–Socjologiczny 6 3                - 

Matematyki i Informatyki 1 3 - 

Wydział Fizyki  1  

Pedagogiki i Psychologii 8 - 1 

Prawa 5 9 6 
Wydział Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie 

0 1 1 

 Katedra Teologii Katolickiej 2 - - 

 Katedra Teologii Prawosławnej - 1 - 

Łącznie 33 23 11 

 
 
5.3. Działalność wydawnicza 
 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
 

W latach 2008-2009 opublikowano 77 tytułów o łącznym nakładzie 17020 egz., w tym  
publikacje Wydziału Ekonomii i Zarządzania stanowią 25 tytułów o nakładzie 7300 egz. 
Wartość wydanych publikacji (wg kosztów produkcji) wynosi 510 000 zł. 

 Wydział Ekonomii i Zarządzania samodzielnie zajmuje się rozdysponowaniem, 
dystrybucją i sprzedażą swoich publikacji, dlatego też w dalszych prezentacjach zajmujemy 
się wyłącznie książkami pozostającymi w gestii Wydawnictwa UwB. 
    W omawianym okresie rozdysponowano nieodpłatnie 7521 egz.  o wartości 225630 zł, 
w tym: 
       - Biblioteka Uniwersytecka - 1770 egz. o wartości 53100 zł; 
       - biblioteki wydziałowe, instytuty, dziekani, egz. redakcyjne, egz. obowiązkowe - 5751 
egz. o wartości 172 530 zł. 

W okresie 2008-2009 sprzedano 3071 egz. na kwotę 31228 zł, co stanowi zwrot 34% 
poniesionych nakładów na wydanie książek. Dane te uzyskano odejmując od  kosztów 
produkcji wartość książek przekazanych nieodpłatnie. 
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Aktualnie w Wydawnictwie są prowadzone  prace  wydawnicze dotyczące 15 tytułów (w tym 
2 rozprawy habilitacyjne z Instytutu Filologii Polskiej oraz Księga Jubileuszowa Prof. Adama 
Lityńskiego w dwóch tomach o objętości 146 ark. wyd.). 
 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2008/2009 uczestniczyło w czterech 
Ogólnopolskich Targach Książki Naukowej (Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk) oraz 
w dwóch Międzynarodowych Wystawach Polskiej Książki Naukowej w Wiedniu 
i w Madrycie wzbogacając zbiory tamtejszych placówek naukowych o publikacje autorów 
z Uniwersytetu w Białymstoku (blisko 120 tytułów). 
 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku – Temida 2 
 
 W roku 2008 wydawnictwo opublikowało 23 pozycje  książkowe, w tym 12 obcojęzycznych: 
dwie w języku angielskim i jedną w języku rosyjskim. Wśród publikacji znalazły się 
2 rozprawy habilitacyjne i 2 podręczniki dla studentów oraz 2 kolejne numery „Białostockich 
Studiów Prawniczych”. 
 
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana przy Stowarzyszeniu Trans Humana 
 
W roku akademickim 2008/2009 opublikowano 11 tytułów ośmiu autorów w nakładzie 2300 
egzemplarzy.  
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana w roku 2008/2009 uczestniczyło 
w Ogólnopolskich Targach Książki Naukowej (Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Toruń, 
Bydgoszcz) oraz w Międzynarodowych Wystawach Polskiej Książki Naukowej w Wiedniu 
i w Madrycie wzbogacając zbiory tamtejszych placówek naukowych o publikacje autorów 
Trans Humany (blisko 60 tytułów). 
Prestiżowym wydarzeniem była Nagroda Główna – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego RP przyznany w październiku 2008 roku Wydawnictwu Uniwersyteckiemu Trans 
Humana za najlepszą książkę akademicką – album Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia prof. dr. 
hab. Marka Konarzewskiego i dr. Janusza Kuprianowicza, pracowników  naukowych 
Instytutu Biologii UwB. 
 
5.4. Uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania 
 
Uniwersytet w Białymstoku posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 2 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.  
 
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora:                 
1) Wydział Ekonomii i Zarządzania,  od 1991 r. do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. 
2) Wydział Historyczno-Socjologiczny – Instytut Historii,  od 1993 r. do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 
3) Wydział Historyczno-Socjologiczny –  od 2007 r. do nadawania stopnia naukowego 
w dyscyplinie socjologia. 
4) Wydział Prawa od 1994 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych      
w zakresie prawa. 
5) Wydział Pedagogiki i Psychologii,  od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. 
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6) Wydział Fizyki od 1996 r. nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych         
w dyscyplinie fizyka. 
7) Wydział Biologiczno-Chemiczny - Instytut Biologii  od 1997 r. do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. 
8) Wydział Biologiczno-Chemiczny - Instytut Chemii od 2000 r. nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. 
9) Wydział Filologiczny od 2000 r. nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. 
10) Wydział Filologiczny od 2006 r. nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. 
 
Uprawnienia do  nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 
- Wydział Prawa w zakresie prawa od 1997 r. 
- Wydział Ekonomii i Zarządzania w zakresie ekonomii od 2002 r.   
W roku akademickim 2008/2009 rady jednostek UwB nadały 34 stopnie naukowe doktora 
(Tabela 1) oraz 5 stopni naukowych doktora habilitowanego (Tabela 2). 
 
Tabela 1  Stopnie naukowe doktora 

Wydziały, jednostki OGÓŁEM Pracownicy UwB Osoby nie będące 
pracownikami UwB 

Wydział Historyczno-
Socjologiczny 

2 - 2 

Wydział Prawa 
 

12 5 7 

Wydział Pedagogiki               
i Psychologii 

3 3 - 

Wydział Ekonomii  
i Zarządzania 

7 2 5 

Wydział Filologiczny 
 

3 1 2 

Wydział Fizyki 
 

3 3 - 

Wydział Biologiczno-
Chemiczny 
 

4 2 2 

ogółem 34 16 18 
 
Tabela 2 Stopnie naukowe doktora habilitowanego 
 

Wydziały OGÓŁEM Pracownicy UwB Osoby nie będące 
pracownikami  UwB 

Wydział Prawa 
 

3 2 1 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 2 1 1 
ogółem 5 3 2 

 

5.5.  Współpraca z zagranicą 
Uniwersytet w Białymstoku ma podpisane 34 umowy o współpracy naukowej z partnerami 
zagranicznymi. 
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W roku akademickim 2008/2009 zostały podpisane 2 umowy z następującymi partnerami 
zagranicznymi: 

1. Università Della Calabria, Włochy 
2. The University of Texas-Pan American, USA 

Wymiana osobowa 
Zrealizowane zostały 974 wyjazdy służbowe za granicę, w tym: 

• naukowo-badawcze - 338 (w tym 40 studentów); 
• na konferencje naukowe - 273 (w tym 21 studentów); 
• realizacja zajęć na Filii UwB w Wilnie - 363.  

UwB gościł 59 cudzoziemców, w tym: 
• w ramach umów partnerskich - 41 (w tym 28 studentów); 
• na zaproszenia - 18. 

Studiowało 4 studentów obcokrajowców na studiach doktoranckich (stypendyści Rządu RP): 
• 3 doktorantów na studiach dziennych; 
• 1 doktorant na studiach zaocznych. 

Gościliśmy laureata Nagrody Lwa Sapiehy, obywatela Republiki Białoruś. 
 
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOK U 
Projekty badawcze 
 
Wydział Fizyki 
7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013): 
FANTOMAS – “Femotosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast 
magnetismat the nanoscale”. Kierownik prac: prof. Andrzej Maziewski. Czas trwania 
projektu: 01.10.2008-30.09.2012. Wartość projektu dla UwB: 161 212,68 EUR. 

6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (2002-2006): 
Nanomag-Lab - Combined study of nanostructured magnetic materials – w ramach 
stypendium Marie Curie. Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyczno-Fizyczny. 
Kierownik prac: prof. Andrzej Maziewski. Czas trwania projektu: 01.09.2004-28.02.2009. 
Wartość projektu dla UwB: 852 842 EUR 
 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Program DAPHNE III: 
Intimate Partner Violence against Elderly Women. Kierownik prac: dr hab. Małgorzata 
Halicka. Czas trwania projektu: 31.12.2008-30.12.2010. Wartość projektu dla UwB: 
15 464,18 EUR. 
 
Projekty dydaktyczno – szkoleniowe  
 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Program LLP-Grundtvig: 
1. IANUS - European Guidelines for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and 
ICT - based Settings. Kierownik prac: dr Jerzy Halicki. Czas trwania projektu: 01.12.2007-
30.11.2009. Wartość projektu dla UwB: 20 259 EUR. 
2. Learning Hospitals - „Uczące szpitale”. Kierownik prac: dr Dorota Misiejuk. Czas trwania 
projektu: 01.08.2008-31.07.2010. Wartość projektu dla UwB: 18 000 EUR. 
 
REALIZACJA DZIAŁA Ń ZDECENTRALIZOWANYCH PROGRAMU LLP-
ERASMUS  
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Rok akademicki 2008/2009 był dziesiątym rokiem uczestnictwa naszej Uczelni w programie 
Erasmus. Uczelnia nasza otrzymała z budżetu programu LLP-Erasmus zarządzanego przez 
Komisję Europejską grant w łącznej wysokości  294 808 EUR z przeznaczeniem na:  
• 213 568-EUR na wyjazdy studentów na studia (SMS), 
•   15 520-EUR na wyjazdy studentów na praktykę (SMP) 
•   28 000-EUR na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (STA)  
•   15 300-EUR  na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT). 
•   22 420-EUR  na organizację wymiany studentów i pracowników (OM). 
Wyjazdy studentów na studia (SMS) 
W roku akademickim 2008/2009 Uczelnia współpracowała z 74 uczelniami partnerskimi 
z Unii Europejskiej oraz 3 uczelniami szwajcarskimi* w ramach podpisanych umów 
bilateralnych LLP/Erasmus (Załącznik nr 2). Na studia za granicę, do krajów Unii 
Europejskiej, w ramach Programu LLP-Erasmus wyjechało 97 studentów UwB.   
 
*)  Szwajcaria  nie jest członkiem UE i nie korzysta z funduszy unijnego programu LLP-Erasmus. Szwajcaria 
finansuje jednak własny program wymiany oparty na tych samych zasadach, co Program LLP/Erasmus. Studenci 
wyjeżdżający do tego kraju otrzymują grant ze strony rządu federalnego Szwajcarii wypłacany na miejscu, 
przeważnie przez uczelnię przyjmującą. 
 
Wyjazdy studentów z poszczególnych wydziałów kształtowały się następująco : 
 
Wydział 
 

Liczba 

Prawa 53 
Historyczno-Socjologiczny 

• historia 
• socjologia 

14 
4 
10 

Ekonomii i Zarządzania 15 
Pedagogiki i Psychologii 6 
Filologiczny : 

• f. angielska 
• f. polska 
• f .rosyjska 

9 
4 
3 
2 

Razem : 97 
 
Na realizację wyjazdów studenckich (SMS) uczelnia otrzymała z Narodowej Agencji 
Programu LLP-Erasmus subwencję w wysokości 213 568 EUR. Została ona wykorzystana 
w całości na wypłatę stypendiów studenckich. Kwota miesięcznego grantu wypłaconego 
studentom wyniosła: 
Kraje grupy 1  (Dania, Finlandia,  Francja, Irlandia)                                                 -  400 EUR 
Kraje grupy 2  (Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy) - 330 EUR      
Kraje grupy 3 (Czechy, Litwa, Łotwa, Słowenia, Węgry)                                          - 240 EUR  
Turcja                                                                                                                        - 300 EUR
    
Niezależnie od otrzymanego grantu z UE n/w wydziały Uczelni dofinansowały ze swoich 
budżetów wyjazdy studentów kwotą w wysokości  7142,47 EUR,  w tym: 
Wydz. Ekonomiczny                   4522,64 EUR  
Wydział Pedagogiki i Psychologii                       738,00 EUR  
Wydział Filologiczny                     1881,83 EUR  
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Wyjazdy studentów na praktykę (SMP) 
 
W roku akademickim 2008/2009 wyjechało na praktyki w ramach programu Erasmus 9 
studentów, w tym z Wydziału Prawa – 7 osób, Wydziału Ekonomii i Zarządzania - 1 osoba 
i Wydziału Historyczno-Socjologicznego, kierunek historia - 1 osoba. Przeważały wyjazdy 3-
miesięczne, ale były 4 dłuższe wyjazdy na 5, 6, 7 i 8 miesięcy. Studenci wyjeżdżali do 
instytucji w następujących krajach: Grecja (1), Hiszpania (3), Irlandia (1), Litwa (1), Niemcy 
(1), Włochy (2). Na realizację wyjazdów studenckich na praktykę (SMP) uczelnia otrzymała 
z Narodowej Agencji Programu LLP-Erasmus grant w wysokości 15 520 EUR. Został on 
wykorzystany w całości na wypłatę stypendiów studenckich. Kwota miesięcznego grantu 
wypłaconego studentom wyniosła:  
Kraje grupy 1 (Irlandia) 450 EUR  
Kraje grupy 2 (Grecja, Hiszpania, Niemcy,  Włochy)  400-385 EUR  
Kraje grupy 3 (Litwa)  300 EUR           

            
Przyjazdy studentów na studia  
 
W roku akademickim 2008/2009 studiowało w naszej Uczelni 37 zagranicznych studentów 
(w tym jeden spoza programu LLP-Erasmus).  
 
Przyjazdy studentów na poszczególne wydziały kształtowały się następująco: 
 
Wydział Uczelnia partnerska Liczba 

studentów 
Razem 

Prawa 
 

· Martin-Luther-Universität   Halle-    
Wittenberg, Niemcy 

· Université de Paris- Nanterre (Paris X),                          
Francja 

· Université Paris XII, Francja 
· University of Maribor, Słowenia 
· Universidad de Granada, Hiszpania*  

· 1 
 

· 1 
 

· 1 
· 4 
· 1 

 
 
 
8 

Ekonomii i Zarządzania · Universidad de Castilla La Mancha,    
Hiszpania 

· Università degli studi dell’Insubria, 
Włochy 

· Università degli studi di Bari, Włochy 
· Università degli studi di Catania, Włochy  
· Universidade da Beira Interior, Portugalia 

· 1 
 

· 1 
 

· 5 
· 3 
· 4 

 
 
 

14 

Pedagogiki i Psychologii · Szent István University, Węgry 
· Universidad Pública de Navarra, 
Hiszpania 

· 1 
· 2 

3 

Filologiczny 
· f. wschodniosłowiańska 

· University of Pécs, Węgry · 3 3 

Biologiczno-Chemiczny 
· chemia 

· Uludag University, Turcja 
· Dokuz Eylul University, Turcja 

· 2 
· 1 

3 

Historyczno-
Socjologiczny 
· historia 

· Sakarya University, Turcja 
· Università degli studi di Verona, Włochy  

· 5 
· 1 

6 
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  Razem: 37 

*  Student został przyjęty na podstawie prośby uczelni wysyłającej, która nie jest partnerem UwB 
w ramach programu LLP-Erasmus. Odbywał studia poza programem Erasmus, jako „free mover” 
(wolny słuchacz). 
 
Na cały rok akademicki przyjechało 7 studentów. W semestrze zimowym studiowało łącznie 
28 studentów (w tym 21 tylko w semestrze zimowym), w semestrze letnim: 26 studentów 
(w tym 9 tylko w semestrze letnim). 13 osób przedłużyło pobyt na drugi semestr, a 3 osoby 
zrezygnowały ze studiowania w drugim semestrze. Było 11 kobiet i 26 mężczyzn.  
 
 
 
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)  
 
W roku akademickim 2008/09 z wykładami do uczelni partnerskich wyjechało 36 nauczycieli 
akademickich naszego Uniwersytetu.  
 
 
Udział nauczycieli z poszczególnych wydziałów przedstawia się następująco: 
 
Wydział Liczba 
Prawa 14 
Historyczno-
Socjologiczny 

• historia 
• socjologia 

12 
 
8 
4 

Pedagogiki i Psychologii 4 

Filologiczny : 
• f. angielska 
• f. francuska 

 

4 
3 
1 

Ekonomii i Zarządzania 1 
Wydział Matematyki  
i Informatyki 

1 

Razem : 36 
 
Kierunki wyjazdów nauczycieli akademickich  z wykładami do uczelni partnerskich: 
 
• Wydział Prawa – 14 osób 
Masarykova Univerzita v Brne, Czechy (CZ BRNO05) – 4  
Universita degli Studi di Bari, Włochy (I BARI01) – 4   
Universidad Publica de Navarra, Hiszpania (E PAMPLON02) – 2  
Vilniaus Universitetas, Litwa (LT VILNIUS01) – 1 
Joensuun Yliopisto, Finlandia  (SF JOENSUU01) – 1  
Yeditepe University, Turcja  (TR ISTANBU21) – 1 
University of Abertay Dundee, Wielka Brytania  (UK DUNDEE03) – 1  
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• Wydział Historyczno-Socjologiczny – 12 osób 
- historia  – 8 osób 

University of Athens, Grecja (G  ATHINE01) – 1  
Universita degli Studi di Verona, Włochy  (I VERONA01) – 1  
Vilniaus Universitetas, Litwa ((LT VILNIUS01) – 3 
Latvijas Universitate, Łotwa  (LV RIGA01) – 1 
Joensuun Yliopisto, Finlandia  (SF JOENSUU01) – 1  
Sakarya University, Turcja  (TR SAKARYA01) – 1 

- socjologia – 4 osoby 
Joensuun Yliopisto, Finlandia  (SF JOENSUU01) – 2  
Helsingin Yliopisto, Finlandia  (SF HELSINK01) – 1  
Sakarya University, Turcja  (TR SAKARYA01) – 1 
 
 
• Wydział Pedagogiki i  Psychologii – 4  osoby 
Universidad Publica de Navarra, Hiszpania (E PAMPLON02) – 2  
Instituto Politecnico de Coimbra, Portugalia  (P COIMBRA02) – 2  
 
• Wydział Filologiczny -  4 osoby  
       -  filologia angielska  – 3  osoby 
Cyprus College-Nicosia, Cypr (CY NICOSIA11) – 1  
Universidad de Castilla-la Mancha, Hiszpania  (E  CIUDA-R01) – 1  
University of Warwick, Wielka Brytania (UK COVENTR01) – 1  

- filologia francuska – 1osoba 
Universitat Autónoma de Barcelona, Hiszpania  (E  BARCELO02) – 1  
 
• Wydział Ekonomii i Zarządzania -  1  osoba 
Universidad de Castilla-la Mancha, Hiszpania  (E  CIUDA-R01) – 1  
 
o Wydział Matematyki i Informatyki – 1 osoba 
Univerzita Komenskeho v Bratislave, Słowacja (SK BRATISL02) – 1  
 
Na realizację indywidualnych wyjazdów kadry dydaktycznej (TM) Uczelnia otrzymała 
z Agencji Krajowej grant w wysokości 28 000 EUR. Został on w całości wykorzystany. 
Średni grant przypadający na 1 nauczyciela wyniósł 875 EUR. Regułą były wyjazdy 
jednotygodniowe z  realizacją  5-8  godzin zajęć dydaktycznych.  
W roku akademickim 2008/2009 gościliśmy z wykładami 15 nauczycieli akademickich 
z krajów UE  
Wydział Liczba 
Prawa 10 
Historyczno-
Socjologiczny 

• historia 
• socjologia 

5 
 
4 
1 

Razem : 15 
 
Kierunki przyjazdów: 
• Wydział Prawa – 10  osób  
Masarykova Univerzita v Brne, Czechy (CZ BRNO05) – 1  
Universidad Publica de Navarra, Hiszpania (E PAMPLON02) – 1  
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Institut d'Etudes Politiques de Rennes, Francja (F RENNES28) – 1  
Mykolas Romeris University, Litwa (LT VILNIUS06) – 2  
Latvijas Universitate, Łotwa  (LV RIGA01) – 1  
Biznesa  Augstskolas Turiba, Łotwa  (LV RIGA09) – 1  
Baltijas Starptautiska Akademija, Łotwa (LV RIGA28) – 1  
University of Abertay Dundee, Wielka Brytania  (UK DUNDEE03) – 1 
Universitat Bern, Szwajcaria, (CH BERN01) – 1  
 
• Wydział Historyczno-Socjologiczny – 5 osób 
         -  historia – 4 osoby 
Sakarya University, Turcja  (TR SAKARYA01) – 4 
         -  socjologia – 1 osoba  
Helsingin Yliopisto, Finlandia  (SF HELSINK01) – 1  
 
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) 
W roku akademickim 2008/09 wyjechało 20 nauczycieli akademickich UwB do instytucji 
znajdujących się w Unii Europejskiej w celach szkoleniowych. Udział nauczycieli 
z poszczególnych wydziałów przedstawia się następująco: 
Wydział Liczba 
Prawa 13 

Filologiczny 3 
 

Ekonomii i Zarządzania  2 
Historyczno-
Socjologiczny 
-socjologia 

1 
1 

SPNJO 1 
Razem : 20 

 
Na realizację wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (OSM) Uczelnia otrzymała 
z Agencji Krajowej grant w wysokości 15 300 EUR. Został on w całości wykorzystany. 
Średni grant przypadający na jednego pracownika wyniósł 800 EUR. Regułą były wyjazdy 
jednotygodniowe.  
Organizacja wymiany studentów i nauczycieli 
Na dofinansowanie działań związanych z organizacją wymiany studentów i nauczycieli 
akademickich (OM) Uczelnia otrzymała z Unii Europejskiej grant w wysokości 22 420 EUR. 
Ze środków tych dofinansowano następujące działania: 
� 4 wizyty monitoringowe do następujących uczelni partnerskich: Daugavpils University, 

Łotwa (LV DAUGAVP01), Universidad de Deusto, Bilbao, Hiszpania (E BILBAO02), 
Uludag University, Turcja (TR BURSA01) – 2 osoby; 

� 2 wizyty przygotowawcze do: Klajpeda University, Litwa (LT KLAIPED01),  
Universidad de Granada, Hiszpania (E GRANADA01);  

� koszty podróży i pobytu 4 osób na międzynarodowych konferencjach Erasmusa; 
� koszty delegacji 10 osób na konferencjach krajowych; 
� obchody 10-lecia Erasmusa na Uniwersytecie w Białymstoku;  
� spotkanie integracyjne dla studentów zagranicznych i koordynatorów w Surażkowie 

k.  Supraśla; 
� umowy zlecenia dla 6 osób wykonujących nadprogramowe prace administracyjne 

związane z Programem LLP-Erasmus; 
� dofinansowanie do kursów językowych hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, 

francuskiego dla 27 studentów; 
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� 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.; 

� koszty druku Informatora Wydziału Prawa dla studentów zagranicznych;  
� koszt opracowania i druku Informatora Instytutu Socjologii; 
� koszt opracowania i druku Informatora dla przyjeżdżających studentów Erasmusa; 
� zakup materiałów biurowych na potrzeby Programu LLP/Erasmus; 
� zakup laptopa do Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą do 

obsługi programu Erasmus. 
 
 
5.6. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki   
 

Z inicjatywy Kolegium Środowiskowego Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku 
w dniach od 21 do 28 kwietnia 2009 roku odbył się VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. 
Organizatorem VII edycji Festiwalu była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 
im. Stanisława Staszica w Białymstoku pod kierunkiem Przewodniczącej Komitetu 
Organizacyjnego dr hab. Haliny Święczkowskiej, prof. UwB, Prorektora WSAP ds. 
Studenckich. 

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki jest corocznym przedsięwzięciem promującym 
i popularyzującym osiągnięcia naukowe i artystyczne środowiska akademickiego 
Białegostoku. Festiwal służy integracji tych środowisk województwa podlaskiego. Festiwal 
został zrealizowany po raz siódmy dzięki znacznemu zaangażowaniu 36 organizatorów i całej 
społeczności akademickiej. 

Patronat Honorowy nad VII Podlaskim Festiwalem Nauki i Sztuki objęli Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Barbara Kudrycka; Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Ewa Kopacz; Minister Zdrowia Bogdan Zdrojewski, Metropolita Białostocki  
Arcybiskup Edward Ozorowski, Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, 
Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław 
Dworzański, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Mieczysław Bagiński, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, 
Prezydent Miasta Łomża Jerzy Brzeziński, Prezydent Miasta Suwałki Józef Gajewski. 

W ramach tegorocznych imprez festiwalowych przygotowano: wykłady, ćwiczenia, 
doświadczenia, dyskusje, koncerty, laboratoria, pokazy, prezentacje, także multimedialne, 
przedstawienia, seminaria, spektakle, spotkania, szkolenia, warsztaty, wycieczki i wystawy. 
Wiek uczestników VII edycji Festiwalu był zróżnicowany, niektóre imprezy były 
przeznaczone dla studentów, zaś na inne przybyła młodzież ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz liceów. Nasze imprezy zaszczycili także ludzie w średnim i starszym 
wieku. W sumie Uniwersytet w Białymstoku przygotował 125 imprez, a odwiedziło nas około 
3900 osób. W przygotowaniach uczestniczyły wszystkie wydziały Uniwersytetu. 
 Pracownicy Instytutu Chemii przygotowali 10 wykładów oraz 2 laboratoria, które były 
powtarzane cyklicznie. W trakcie Festiwalu Instytut Chemii odwiedziło około 320 osób.
 Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego przygotował imprezy zarówno 
laboratoryjne, jak i wycieczkę. Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja 
Myrchy zaprosiło do zwiedzania ekspozycji stałych oraz wystawy fotograficznej. 
Z propozycji obu tych instytucji skorzystało łącznie 300 uczestników Festiwalu. 
 Największą popularnością na Wydziale Ekonomii i Zarządzania cieszyły się imprezy 
festiwalowe przygotowane przez studentów w formie warsztatów i szkoleń. Większość 
imprez przygotowana została przez studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Menadżerów, 
Stowarzyszeniu Kuźnia Talentów, Studenckim Kole Naukowym EUROPROJEKT oraz 
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AIESEC’u. W tygodniu festiwalowym Wydział Ekonomii i Zarządzania odwiedziło około 
300 zainteresowanych. 
 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku Filia w Wilnie 
w tegorocznej edycji Festiwalu zaproponował 8 interesujących imprez festiwalowych. 
W sumie na wykłady poświęcone rozlicznym tematom związanym z ekonomią i informatyką 
przygotowane w ramach VII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przybyło 400 gości 
festiwalowych. 

Wydział Filologiczny zorganizował 22 imprezy, które przyjęły najprzeróżniejsze 
formy, np. koncertu, dyskusji, wykładu. Należy podkreślić, iż wszystkie przedsięwzięcia 
odbywające się na Wydziale nadzwyczaj podobały się audytorium Festiwalu. Wydział 
Filologiczny zgromadził około 630 gości. 

 Wydział Fizyki zorganizował atrakcyjne propozycje festiwalowe z myślą o uczniach 
gimnazjów i liceów. Były to w dużej mierze doświadczenia, pokazy oraz wykłady, które 
przyciągnęły liczne grono osób zafascynowanych fizyką. W sumie Wydział odwiedziło 
400 gości. 

Dużym zainteresowaniem gości festiwalowych cieszył się również Instytut Socjologii 
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, który w tym roku zaproponował 13 imprez. 
Instytut Socjologii odwiedziło około 340 uczestników.  
 Kolejne interesujące propozycje przygotował Instytut Historii, który skupił 270 
zainteresowanych. Uczestnicy chętnie przybyli na wykład połączony z prezentacją filmów 
i utworów muzycznych zatytułowany „Włodzimierz Wysocki – prezentacja Artysty”.  

Natomiast Wydział Matematyki i Informatyki zgromadził około 50 zainteresowanych. 
Wydział odwiedziła głównie młodzież gimnazjalna, która dzięki pracownikom naukowym 
miała sposobność doświadczyć niecodziennej matematyki poza murami szkoły. 

Najwięcej, bo aż 27 propozycji festiwalowych przygotował Wydział Pedagogiki 
i Psychologii. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się przedstawienia, spotkania 
oraz warsztaty z aktywnym udziałem publiczności. Były one przeznaczone nie tylko dla 
młodych odbiorców uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, ale 
studentów oraz nauczycieli. W sumie Wydział Pedagogiki i Psychologii odwiedziło w ramach 
VII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki około 850 osób.  

Ciekawą propozycją Wydziału Prawa była „Wizyta w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Białymstoku”, wycieczka połączona z wykładem na temat organizacji 
i funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce skierowana była do młodzieży 
szkół średnich. Na Wydziale Prawa w Festiwalu wzięło udział około 50 osób. 

Warto dodać, iż tegoroczna edycja Festiwalu się odbyła dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i wkładowi pracy ze strony Koordynatorów Wydziałowych Uniwersytetu 
w Białymstoku. W sumie na Wydziałach UwB w przygotowaniu imprez festiwalowych udział  
brało około 200 osób. Część imprez festiwalowych została dofinansowana ze środków 
własnych Uniwersytetu w Białymstoku. 

Cieszymy się, że dzięki kolejnej edycji Festiwalu Uniwersytet w Białymstoku staje się 
„Uniwersytetem otwartym”.  
   
5.7. Biuro Informacji i Promocji 
 
         W roku akademickim 2008/2009 Biuro Informacji i Promocji rozszerzyło zakres swojej 
dotychczasowej działalności. Przeprowadziło kilka nowych akcji promocyjnych, po raz 
pierwszy w historii Uniwersytetu wykonało też wielkoformatową reklamę zewnętrzną – 
banery promujące UwB pojawiły się w kilku miastach w województwie. Biuro pracowało też 
nad stworzeniem spójnego wizerunku UwB i identyfikacji wizualnej uczelni.  
 Wyjazdy rekrutacyjno-promocyjne  
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W lutym, marcu i kwietniu BIiP zorganizowało cykl wyjazdów promocyjno-rekrutacyjnych 
do podlaskich szkół średnich. Brali w nich udział przedstawiciele wydziałów UwB oraz 
Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich. Odwiedziliśmy szkoły w Sokółce, Augustowie, 
Suwałkach i Mońkach.    
 Targi edukacyjne, zaproszenia do szkół 
BIiP reprezentowało UwB na targach: „Wieści Podlaskich” w Sokółce, Hajnówce i Bielsku 
Podlaskim, „Gazety Współczesnej”  w Białymstoku, w III LO w Łomży, w Zespole Szkół 
w Łosicach, w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, w II i XI LO w Białymstoku oraz na 
konferencji „W Białymstoku mieszkam, tu studiuję, a w przyszłości tu pracuję”, 
organizowanej przez Podlaskie Kuratorium Oświaty. Szacujemy, że we wszystkich 
wymienionych wyżej spotkaniach – wyjazdach rekrutacyjnych, targach oraz w szkołach -  
wzięło udział około 10 – 15 tysięcy uczniów z podlaskich szkół ponadgimnazjalnych.  
 Konferencje prasowe 
BIiP zorganizowało trzy duże konferencje prasowe, w których uczestniczyli dziennikarze 
wszystkich podlaskich mediów (prasa, radio i telewizja):   
• „Dziecko w cyberprzestrzeni” (na Wydziale Pedagogiki i Psychologii),  
• publiczne rozstrzygniecie konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kampusu 

uniwersyteckiego (Rektorat),  
• „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” (Biblioteka 

Uniwersytecka). 
Na bieżąco biuro informuje też prasę, radio, tv i lokalne portale internetowe o wszystkich 
ciekawych przedsięwzięciach podejmowanych przez Uniwersytet.  
 Gadżety reklamowe 
BIiP przygotowało, a następnie rozdało młodzieży biorącej udział w spotkaniach 
promocyjno-rekrutacyjnych kilka tysięcy materiałów reklamowych: długopisy, notesy, tzw. 
piłeczki antystresowe oraz cukierki-krówki. 
 Sesja zdjęciowa  
Z myślą o materiałach promocyjnych i reklamowych Biuro przeprowadziło sesję zdjęciową, 
w której wzięli udział studenci UwB. Zdjęcia reklamowe zostały już wykorzystane 
w reklamach prasowych, wydawnictwach UwB oraz w reklamach wielkoformatowych.  
Reklama 
Biuro wykonało roll-up`y (rozmiar 80x200 cm) dla każdego wydziału UwB, aby stworzyć 
spójny wizerunek Uniwersytetu podczas targów edukacyjnych i Dni Otwartych. Zleciliśmy 
wykonanie i montaż sześciu reklam wielkoformatowych. Banery, reklamujące UwB, pojawiły 
się w Białymstoku (Rektorat, Plac Uniwersytecki, al. Piłsudskiego, ul. Hurtowa, ul. 
Akademicka, ul. Żeromskiego) oraz w Augustowie, Hajnówce i Suwałkach.  
W związku z rekrutacją reklamy UwB pojawiały w Gazecie Współczesnej, Gazecie 
Wyborczej, Kurierze Porannym, Perspektywach, Cogito, Rzeczpospolitej, Polskich Książkach 
Telefonicznych, portalu www.uczelnie.pl, portalu edukacyjnym Gazety Współczesnej, 
autobusach komunikacji miejskiej w Białymstoku i radiu Eska). 
 Informator, ulotki 
Wydaliśmy w nowoczesnej szacie graficznej 24-stronnicowy informator UwB, w dwóch 
wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Z myślą o akcji rekrutacyjnej, do młodzieży 
podlaskich szkół ponadgimnazjalnych trafiło ponad 7 tys. ulotek z informacjami na temat 
kierunków studiów i zasad internetowej rejestracji.  
 Płyta  
Z inicjatywy Biura Uniwersytet w Białymstoku stał się sponsorem pierwszej na świecie płyty 
z piosenkami w języku esperanto, która – wydana w nakładzie 15 tys. egzemplarzy – była 
dołączona 27 lipca 2009 r. do „Gazety Wyborczej” w Białymstoku i rozdana uczestnikom 94 
Światowego Kongresu Esperanto w Białymstoku.  



Uniwersytet w Białymstoku - Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2008/2009 
 

 

- 50 - 

 Nasz Uniwersytet 
Z nieregularnie ukazującego się pisma stworzyliśmy kwartalnik. „Nasz Uniwersytet” ukazał 
się w grudniu, kwietniu i czerwcu (kolejny numer zaplanowany jest na koniec września). 
Pismo kolportowane jest na wydziały UwB, do innych uczelni, do władz miejskich 
i wojewódzkich, do lokalnych mediów, do Książnicy Podlaskiej, do bibliotek  szkół średnich 
w Białymstoku oraz w Siedlcach.     
 Nowa strona internetowa 
Pracownicy BIiP od podstaw stworzyli strony internetowe domów studenta oraz Wydziału 
Administracji w Siedlach (zajmują się także aktualizacją tej strony). Obecnie Biuro 
modernizuje stronę – www.uwb.edu.pl. Z nowoczesną szatą graficzną i usystematyzowanymi 
informacjami strona ruszy w  październiku.  
 Radiostudent 
W minionym roku akademickim w skład BIiP weszło internetowe Radiostudent. Stacja 
rozpoczęła regularne nadawanie 29 listopada 2008 roku. Redakcja radia liczy 18 osób 
(studentów UwB). Zainteresowani współpracą są też uczniowie szkół średnich i studenci 
innych uczelni np. Akademii Teatralnej.  
Radiostudent objęło patronatem medialnym wiele imprez muzycznych, zawarło  
porozumienie o współpracy m.in. WOAK i portalem e-kultura.pl. Od grudnia 2008 do lipca 
2009 roku stronę radia odwiedziło ponad 17 tys. osób z całej Polski.  
 Inne działania Biura 
Poza wymienionymi wyżej nowymi przedsięwzięciami, Biuro  w minionym roku:  
• przeprowadziło procedurę zamówień publicznych dla wszystkich jednostek UwB na 

wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych promocyjnych i reklamowych; 
• współorganizowało białostocką premierę filmu dokumentalnego „Po-lin” Jolanty 

Dylewskiej oraz pokaz filmów nagrodzonych podczas Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego TOFIFEST (Białostocki Ośrodek Kultury, kino Forum); 

• było partnerem AIESEC, który w białostockich szkołach prowadził szkolenia 
z przedsiębiorczości, skierowane do młodzieży; 

• włączyło się w akcję charytatywną prowadzoną przez „Gazetę Wyborczą” w Białymstoku 
na rzecz białostockiego Hospicjum;  

• przygotowało wystawę prac na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Kampusu; 
• opracowało kalendarz, pocztówki świąteczne, zaproszenia na uroczystości akademickie;  
• współpracowało przy publikacji Keiichi Yamanaka Doctor Honoris Causa UwB;  
• opracowało informacje do rankingów uczelni (m.in. Perspektyw, Rzeczpospolitej, Wprost); 
• prowadziło obsługę multimedialną (filmowanie, fotografowanie) wydarzeń uczelnianych;  
• przygotowało prezentację multimedialną na targi edukacyjne;  
• promowało w mediach wydarzenia uczelniane (m.in. konferencje naukowe, wystawę 

„Wielki zderzacz Hadronów”, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki); 
• opracowało teksty do wydawnictw zewnętrznych (m.in. Forum Akademickie, Słowo 

Podlasia, „Gazeta Wyborcza” w Białymstoku);  
• współorganizowało Wydziałowe Dni Otwarte UwB; 
• aktualizowało książkę telefoniczną. 
 
 
5.8. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ  
IM. J. GIEDROYCIA ZA ROK AK. 2008/2009 

 
ODDZIAŁ GROMADZENIA  
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Struktura źródeł nabycia książek: 

1. Zakup  4 740 vol.   130 249,00 zł 

2. Wymiana 1 504 vol. otrzymano   42 704,00 zł 

   1 298 vol. wysłano 

3. Dary   3 704 vol.      53 906,00 zł 

W maju zorganizowano kiermasz książek – druków zbędnych w Bibliotece. Sprzedano 260 
książek na kwotę 620 zł. 

  
ODDZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW  
Katalog komputerowy  
 

Biblioteka il. nowych 
rek. bib.  

il. rek. 
zmod. 

il. rek. 
oprac. 

rzeczowo 

il. wol. 
wprowadz. 

il. 
wprowadz. 
haseł khw 

Stan bazy-il. 
rekordów 

bib . 

BG 6 580  25 509 15 964 7 832  191 625 * 
 
 W roku akademickim 2008/2009 Biblioteka UwB rozpoczęła przygotowania 
księgozbioru do wolnego dostępu. Opracowano system ustawienia księgozbioru oparty na 
UKD. Nadano nowe sygnatury zbiorom magazynowym Czytelni Ogólnej w ilości - 38 460 
tyt. (w tym 9200 w ramach prac zleconych).   
 
*  ilość rekordów wynika z  połączenia baz  BG i BHU  oraz likwidacji rekordów dublujących 
się  
ODDZIAŁ WYDAWNICTW CI ĄGŁYCH  
 
Zbiory czasopism na majątek:  
Zinwentaryzowano ogółem:  7 060 vol. na kwotę 137 230,98 zł 
 
Stan faktyczny zbiorów czasopism ogółem: 65 130 vol.   wartość 430 178,36 zł 
Gromadzenie w Oddziale Wydawnictw Ciągłych: 

W Oddziale Wydawnictw Ciągłych gromadzi się czasopisma krajowe i zagraniczne 
oraz bazy danych dla całej Uczelni. Prenumerata odbywa się w drodze przetargu 
nieograniczonego na cały rok kalendarzowy. Prenumerata czasopism krajowych na lata 2008-
2009 została dokonana w 2007 r. W 2008 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony 
na czasopisma zagraniczne na lata 2009-2010. Wykazane ilości i wartości dotyczą tylko 
Biblioteki Uniwersyteckiej. Dane liczbowe obejmują cały 2008 r. oraz cały 2009 r. 
 
1. Gromadzenie czasopism drukowanych dla BU w okresie 2008-2009 
W roku 2008 BU zaprenumerowała, otrzymała z wymiany i w darze 436 tytułów na kwotę  
26 491,07 zł. Natomiast w 2009 r. o 20 tytułów mniej na kwotę 28 180,88 zł. 
Łącznie w przeciągu dwóch lat na czasopisma drukowane krajowe i zagraniczne BU 
wydatkowała kwotę 54 671,95 zł. 
 2. Prenumerata baz danych krajowych i zagranicznych dla BU 2008-2009 
W roku 2008 było prenumerowanych 8 baz na ogólną kwotę 35 795,84 zł.  
Natomiast w 2009 - 6 baz danych na kwotę 35 497,57 zł 
Łącznie na prenumeratę baz danych 2008-2009 wydatkowano kwotę 71 293,41 zł 
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3. Konsorcja 2008-2009 
UwB jest członkiem 10 konsorcjów, z czego 3 opłaca BU (EBSCO, Elsevier, Springer), 
pozostałe 7 (ACS, RSC, AIP/APS, INSPEC, PROLA, ABI/Inform Complete oraz Source 
ODCE) finansowane są przez wydziały Uczelni. Wszelkie procedury dotyczące konsorcjów 
odbywają się w Oddziale Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Łączny koszt uczestnictwa w konsorcjach 2008-2009: 202 356,61 zł  
 
Opracowanie czasopism 2008/2009 
- rekordy wprowadzone      222     

w tym: rekordy nowe           9;  rekordy poprawione  6   
- rekordy opracowane rzeczowo        12     
- skopiowane rekordy haseł wzorcowych    147     
- woluminy wprowadzone do zasobu  3 815 
 
Czytelnia Czasopism od 1 lutego 2009 roku znajduje się w strukturze Oddziału 
Udostępniania. Od 1 października do 31 grudnia 2008 Czytelnię odwiedziło 2 135 
użytkowników, którym udostępniono łącznie 17 245 vol.  
 
Oprawa czasopism 2008/2009 
W roku akademickim 2008/2009 oprawiono 211 vol. gazet na kwotę 6 014,60 zł. 
Zabezpieczenie zbiorów czasopism i gazet poprzez oprawę jest niezbędne, aby zachować ich 
kompletność. 
 
ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ  
  
Oddział odwiedziło 9 643 użytkowników, dodatkowo z Internetu w Oddziale Informacji 
Naukowej skorzystały 4 363 osoby. 
Udzielono ogółem 11 644 informacji na miejscu i 122 informacje telefoniczne. 
Przygotowano 11 zestawień bibliograficznych na potrzeby użytkowników UwB. 
PRACE DOKUMENTACYJNE: 
1. Do bazy bibliograficznej publikacji pracowników naukowych UwB wprowadzono 1 164 
rekordy. 
2. Do bazy publikacji o Uczelni na podstawie czasopism regionalnych i bibliografii 
regionalnej wprowadzono 116 rekordów. 
DZIAŁALNO ŚĆ DYDAKTYCZNA: 
Przygotowano szkolenie biblioteczne on-line dla studentów I roku studiów.  
Jednocześnie prowadzono indywidualne szkolenia biblioteczne dla studentów naszej uczelni. 
W Oddziale Informacji Naukowej praktyki odbyło 14 studentów z kierunku informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo, 8 osób z Politechniki Białostockiej i bibliotek wydziałowych 
UwB oraz 1 osoba z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
DZIAŁALNO ŚC PROMOCYJNA: 
Wystawy: 

1. Magia Radia - wystawa starych odbiorników radiowych ze zbiorów Polskiego Radia 
Białystok (6.10.2008) 

2. Wystawa z okazji 40-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej (20.11.2008) 
3. Mennictwo polskich Wazów (1.12.2008) 
4. Ładniej? PRL w przestrzeni miasta – wystawa Fundacji UwB (12.01.2009) 
5. Międzynarodowy dzień języka ojczystego (23.02.2009)   
6. Wiosna Francuska XIII edycja (20.03-30.04.2009) 
7. Sztuka Podlasia - wystawa malarstwa (2 -30.04.2009)   
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8. Wielki zderzacz hadronów - wystawa z okazji uruchomienia Wielkiego Zderzacza 
Hadronów LHC w Europejskiej Organizacji Badan Jądrowych –CERN (1-6.06.2009)  

 
Podlaskie Forum Bibliotekarzy 
Odbyło się 6 spotkań - 2 w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 4 w innych bibliotekach 
(Bibliotece Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Muzycznego, Książnicy Podlaskiej, 
Wyższej Szkole Ekonomicznej).  
 
Podlasie w badaniach naukowych  

1. prof. dr hab. Leonarda Dacewicz. Antroponimia Żydów na Podlasiu w XVI-XVIII w. 
(18.11.2008)  

2. dr hab. Krzysztof Buchowski. Polacy i Litwini – wzajemne relacje przez wieki 
(9.12.2008)  

3. dr hab. Bogdan Nowowiejski, prof. UwB. Zróżnicowanie językowe Podlasia 
(20.01.2009) 

4. dr Andrzej Dakowicz, Poczucie bezpieczeństwa kobiet i mężczyzn o różnym typie płci 
psychologicznej (10.03.2009) 

        5. prof. dr hab. Leszek Kupiec, Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa podlaskiego (21.04.2009) 

  6. prof. Andrzej Górniak – O klimacie Białegostoku (22.05.2009)  

 

INNE WYKŁADY/SPOTKANIA 
1. Ogólnopolskie Seminarium „Biblioteki drugiej generacji – teraźniejszość i przyszłość” 
(28.10.2008) 
2. Noc w Bibliotece - w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek zorganizowano 
w Bibliotece UwB imprezę pod nazwą „Noc w bibliotece”, która odbyła się dnia 8 maja 
2009 r. Program obejmował m.in.: kiermasz książek, spektakl Teatru Dramatycznego im. 
Aleksandra Węgierki, teatru Amulet, warsztaty metodyczne związane z konkursem na 
EXLIBRIS Biblioteki Uniwersyteckiej. Impreza trwała przez cały dzień do godziny 24.00. 
3. Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej – oprowadzono 47 grup (szkoły podstawowe, 
średnie, gimnazja) oraz 4 osoby (nauczyciele akademiccy ze szkół wyższych w Polsce) 
4. 24-26 czerwca 2009 r. odbyła się w Bibliotece II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„ Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece”. 
 
 
PRACOWNIA DIGITALIZACJI I PODLASKA BIBLIOTEKA CYFRO WA 
 
Czytelnię Zbiorów Specjalnych odwiedziło 209 czytelników, z czego 177 osób stanowili 
studenci UwB. Zasoby powiększyły się o 24 dokumenty w postaci map kartograficznych. 
Wykonano 2 026 skanów dokumentów do Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wraz 
z podwiązaniem ich treści. Do chwili obecnej PBC odwiedziło 1 827 364 czytelników, 
a wprowadzono 7 053 pliki publikacji.  
Oprócz prac na rzecz PBC Pracownia robiła skany na potrzeby pracowników naukowych 
i studentów UwB. Z opłat uzyskanych bezpośrednio od użytkowników wpłynęło 78,40 zł, 
z opłat pośrednich (faktur i zleceń z grantów) około 2 000 zł.  
 
SEKCJA AUTOMATYZACJI  
1. Administrowanie systemem bibliotecznym ALEPH wersja 14 (do maja 2009). 

2. Wdrożenie i administracja systemem bibliotecznym ALEPH wersja 18. 
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3. Rejestrowanie kont użytkowników systemu EZProxy. 

4. Administrowanie i generowanie statystyk wykorzystania wydawnictw elektronicznych. 

5. Produkcja raportów z danymi dot. działalności Biblioteki w oparciu o system ALEPH. 

6. Aktualizacje strony WWW Biblioteki (galeria, teksty, poprawki). 

7. Archiwizacja danych z systemów informatycznych Biblioteki (m.in. ALEPH oraz 

WWW). 

8. Kontrola, aktualizacja i archiwizacja nagrań z monitoringu budynku Biblioteki. 

9. Udzielanie pomocy technicznej bibliotekarzom oraz pracownikom i studentom UwB. 
 
PRACOWNIA KOMPUTEROWA  
W roku akademickim 2008/2009 pracownię odwiedziło 5697 studentów i pracowników 
naukowo-dydaktycznych UwB. 
 
ODDZIAŁ UDOSTEPNIANIA ZBIORÓW  

W roku akademickim 2008/2009 roku Czytelnię Ogólną odwiedziło 25 124 
czytelników. Z czego 83 % stanowili studenci UwB (20 768), ok. 3,5% pracownicy naukowo-
dydaktyczni UwB (877), 14% użytkownicy spoza uczelni (3 446). Tak jak w poprzednich 
latach odnotowano dużą frekwencję studentów zagranicznych studiujących na Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku (Norwegia, Szwecja). Liczba udostępnień w Czytelni Ogólnej do 
30 czerwca 2009 r. wyniosła 78 881 vol. Liczba odwiedzin i wypożyczeń wyraźnie wzrosła 
w stosunku do ubiegłego roku akademickiego. Na wzrost frekwencji miało wpływ połączenie 
dwóch czytelni. Zarejestrowano również znaczny wzrost wypożyczeń wydawnictw zwartych 
(z 58 964 vol. do 68 565 vol.).  

W tym samym okresie Wypożyczalnię odwiedziło 44 182 użytkowników. Ruch 
w wypożyczalni odbywał się na podobnym poziomie jak w roku akademickim 2007/2008 (44 
775), spadła natomiast liczba wypożyczonych książek. Liczba wypożyczeń wyniosła 45 831 
pozycji (w 2007/2008 – 52 305). Tak jak w ubiegłych latach jednym z powodów takiej 
sytuacji jest niewystarczający wpływ nowych podręczników. W roku 2008/2009 wpływ 
nowych książek do wypożyczeń na zewnątrz (głównie z zakupu i wymiany) stanowił ok. 41% 
wpływu przeznaczonego do udostępniania prezencyjnego. W porównaniu z rokiem 
2007/2008 wpływ podręczników do Wypożyczalni wzrósł o 10%. Natomiast nowe nabytki 
kupowane, bądź otrzymywane w ramach wymiany między uczelniami kierowane są 
zazwyczaj do Czytelni Ogólnej.  
Stan użytkowników w Wypożyczalni na dzień 30.06.2009 wynosił 11 063 (w 2008 r. – 11 
868), w tym 7 652 studentów stacjonarnych, 2 260 zaocznych, 985 pracowników naukowo-
dydaktycznych UwB, innych 166.  

W Wypożyczalni Międzybibliotecznej zrealizowano 604 zamówienia, w tym 393 
zamówienia bibliotekom krajowym i zagranicznym oraz 211 zamówień pracownikom 
i studentom UwB.  

Przez cały rok akademicki kabiny do pracy indywidualnej były zajęte przez 
pracowników naszej Uczelni (12 osób) oraz stypendystę z uczelni białoruskiej.  
 Pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów, przy wsparciu Oddziału Informacji 
Naukowej, rozpoczęli prace związane z przygotowaniem kolekcji humanistycznej do 
wypożyczeń na zewnątrz. W pierwszym etapie prac osygnowano 74 456 vol. książek.  
 
 
CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ  
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(1 grudzień 2008 - 30 czerwiec 2009) 
Odwiedziny w Czytelni 
Czytelnię odwiedziło 319 użytkowników, z czego 177 stanowili studenci UwB, a 14 
pracownicy naukowi UwB, pozostałe 128 osób osoby spoza Uczelni. 
Gromadzenie zbiorów 
1.ZAKUP 

Książki  698   28 498,80 zł 
Czasopisma   22        400,12 zł 

Razem:                       720   28 898,92 zł 
 
2. DARY 
Książki  535   5 434 zł 
Czasopisma  430   4 031 zł 
Razem:                       965   9 465 zł 
 
3. PRENUMERATA CZASOPISM 

Eur. Przegląd Sądowy 397,8 
Sprawy M-owe 90 
Wspólnoty Europ. 185 
Przegląd Europ. 60 

                                       Razem:                                  732,80 
 
Opracowanie zbiorów  
 
Ilość rekordów 
wprowadzonych 

Ilość rekordów 
opracowanych 
rzeczowo 

Ilość woluminów 
wprowadzonych do 
zasobu 

Tytuły opracowane 
według UKD 

1 594 182 1 687 636 
 
Inne prace 
1. Uczestnictwo w konferencji Seminar Specific Training w Brugii (Belgia), zorganizowanej 

przez Komisję Europejską (4-5 czerwiec 2009). 
2. Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji Centrów Dokumentacji Europejskiej we 

Wrocławiu (22-23 czerwiec 2009). 
3. Przesyłanie nieodpłatnych materiałów dydaktycznych szkołom podstawowym 

w Białymstoku. 
4. Promowanie działalności Centrów Dokumentacji Europejskiej oraz sieci Europe Direct 

poprzez rozpowszechnianie broszur informacyjnych na uczelniach wyższych 
w Białymstoku. 

5. Udzielanie pomocy czytelnikom w wyszukiwaniu informacji dotyczących tematyki unijnej, 
zarówno w zbiorach własnych, jak i w Internecie. 

 
6. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 
6.1. Zamówienia publiczne 
 
Dział Zamówień Publicznych przeprowadził 67 postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej 14 000 euro, w tym: 

-  51 przetargów nieograniczonych, 
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-  3   zapytania o cenę, 

-  12 zamówień z wolnej ręki. 

W wyniku rozstrzygniętych postępowań zostały podpisane 124 umowy, na ogólną kwotę 
23 196 919,18zł brutto. Dział Zamówień Publicznych udziela również niezbędnych 
informacji i wyjaśnień przy procedurze udzielania zamówień poniżej 14 000 euro oraz 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego dla postępowań 
prowadzonych przez pełnomocnika Uniwersytetu w Białymstoku firmę COMBIDATA 
Poland sp. z o.o. 

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 2009. 

 Przygotowany został również projekt zmiany Zarządzenia nr 7 Rektora UwB  
w sprawie zamówień publicznych. 

 

6.2. Inwestycje i remonty 
 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: 
 

1. Wykonano elewację z ociepleniem budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy 
ul. Świerkowej 20 oraz wykonano remont jednej ściany z wymianą okien 
aluminiowych w budynku administracyjno-dydaktycznym przy ul. M. Skłodowskiej-
Curie 14. 

2. Celem poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów wykonano: 
a) Instalacje Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynkach Domu studenta przy 

ul. Żeromskiego 1, Domu studenta przy ul. Krakowskiej 9A i budynku przy 
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14. 

b) Instalacje p.poż hydrantów wewnętrznych w budynkach Domu Studenta przy ul. 
Krakowskiej, budynku Instytutu Biologii przy ul. Świerkowej 20B, budynku Instytutu 
Matematyki przy ul. Akademickiej 2, budynku przy Placu Uniwersyteckim 1. 

3. Rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano-
montażowych budowy auli dydaktyczno-widowiskowej na 300 miejsc dla potrzeb 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej. Finansowanie zostało 
przewidziane przez MNiSW na okres 3 lat, tj. od roku 2009 do roku 2012. 

4. Wykonano instalacje klimatyzacyjne w obiektach: 
a) Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1, 
b) Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 63, 
c) Instytutu Biologii przy ul. Świerkowej 20B, 
d) Dydaktyczno-administracyjnym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. 
 
5. Zrealizowano I etap odwodnienia budynku Domu Pracy Twórczej w Szczecinowie 

polegający na wykonaniu drenażu opaskowego. 
6. Przeprowadzono kapitalny remont budynku przy ul. Pogodnej 65, w wyniku którego 

każdy pokój ma oddzielny węzeł sanitarny. Zostały także zmodernizowane 
pomieszczenia dla potrzeb Poradni Psychologicznej i organizacji studenckich. 

7. Zakończono rozpoczętą 13 lat temu inwestycję w budynku wydziału Fizyki przy ul. 
Lipowej. Trwają czynności odbioru.  
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Zestawienie  zadań inwestycyjnych i robót budowlanych w roku akademickim 
2008/2009: 

 

Lp. Nazwa zadania 
PLAN 2008 r. 

(w zł) 

Realizacja 
od dnia 

01.10.2008 r. 
do dnia 

31.12.2008 r. 
(w zł) 

PLAN 2009 r. 
(w zł) 

Realizacja 
od dnia 

01.01.2009 r. do 
dnia 31.07.2009 

r. 
(w zł) 

Realizacja 
od dnia 

01.10.2008 r. 
do dnia 

31.07.2009 r. 
(w zł) 

UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Wykonanie instalacji p. poż. 
w budynku Instytutu Biologii 
przy ul. Świerkowej 20B 

100 000,00 
śr. własne Uczelni 64 697,49 

300 000,00 
środki własne 
Uczelni 
kwota dotyczy 
wszystkich 
obiektów 

16 226,00 80 923,49 
Zadanie 
zrealizowano 

2. 

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

2 130 000,00 
w tym: 
-śr. planowane do 
pozyskania z 
MNiSW: 
2 000 000,00 
-śr wł. Wydziału 
na wykonanie 
dokumentacji;  
130 000 ,00 

126 270,00 

5 000 000,00 
w tym: 
-śr. MNiSW: 
3 000 000,00 
- środki własne 
Wydziału: 
2 000 000,00 

610,00 
-środki własne 
Wydziału 

610,00 
-środki własne 
Wydziału 

 

3. 

Wykonanie elewacji z 
ociepleniem budynku 
Wydziału Pedagogiki i 
Psychologii  przy ul. 
Świerkowej 20 

1 033 000,00 
w tym: 
-śr. wł. Wydziału: 
500 000,00 
-śr. wł. Uczelni: 
533 000,00 

77,10 

500 000,00 
w tym: 
- środki własne 
Wydziału: 
250 000,00 
- środki własne 
Uczelni: 
250 000,00 

---------------- 

77,10 
środki 
ogólnouczelnian
e 

 

4. 

Rozbudowa budynku 
dydaktycznego wraz 
z parkingami i infrastruktur ą 
- Wydział Prawa ul. 
A. Mickiewicza 1 

2 185 000,00 
w tym: 
-śr. planowane do 
pozyskania z 
MNiSW: 
2 000 000,00 
-śr. wł. Wydziału 
185 000,00 zł na 
wykonanie 
dokumentacji 

---------------- 

2 000 000,00 
w tym: 
- środki planowane 
do pozyskania z 
MNiSW: 
2 000 000,00 

1 400,00 
- środki własne 
Wydziału 

1 400,00 
- środki własne 
Wydziału 

 

5. 

Hangar w Węgorzewie 
wykonanie sanitariatów, 
łazienek, przyłączy: 
energetycznego, wodno-
kanalizacyjnego łącznie z 
niezbędną dokumentacją 

120 000,00 
środki własne 
Wydziału 

---------------- 
250 000,00 
środki własne 
Wydziału 

16 871,91 16 871,91 

 

6. 
Wydział Prawa 
ul. A. Mickiewicza 1 
Montaż klimatyzatorów 

---------------- ---------------- 
220 000,00 
środki własne 
Wydziału 

3 891,00 3 891,00 

Instalacja 
klimatyzacji w 
pomieszczeniach 
biblioteki i pracowni 
komputerowej. 
Zadanie w trakcie 
realizacji 

7. 

Dom Studenta Nr 1 przy ul. S. 
Żeromskiego 1. 
Wykonanie przyłącza i 
instalacji gazowej łącznie z 
opracowaniem dokumentacji 
projektowej i uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

20 000,00 
środki własne 
Uczelni 

4 300,00 
40 000,00 
środki własne 
Uczelni 

30 000,00 34 300,00 Zadanie 
zrealizowano 

8. 

Dom Studenta Nr 1 przy ul. S. 
Żeromskiego 1. Budowa 
dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego. 

280 00,00 
środki MNiSW  144 824,00 

55 000,00 
środki własne 
Uczelni (MNiSW) 

54 056,40 198 880,40 
Zadanie 
zrealizowano 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 

Budynek adm.-dyd. przy ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 14 
Remont elewacji jednej ściany 
z wymianą okien 
aluminiowych 

700 000,00 
środki własne 
Uczelni 

599 969,29 ---------------- ---------------- 599 969,29 
Zadanie 
zrealizowano 

10. 

Budynek adm.-dyd. przy ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 14 
Budowa dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego 

280 00,00 
środki MNiSW  225 090,00 

54 000,00 
środki własne 
Uczelni (MNiSW) 

53 204,20 278 294,20 Zadanie 
zrealizowano 

11. 
Budynek adm.-dyd. przy ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 14 
Montaż klimatyzatorów 

57 000,00 
środki własne 
Uczelni 

28 475,85 
80 000,00 
środki własne 
Uczelni 

---------------- 28 475,85 
 

12. 

Wydział Fizyki 
ul, Lipowa 41 
Wykonanie wentylacji 
mechanicznej wraz z 
robotami towarzyszącymi i 
dokumentacją projektową w 
Zakładzie Fizyki  Ciała 
Stałego 

100 000,00 środki 
własne Uczelni 

 
400 000,00 
środki własne 
Uczelni (MNiSW) 

1 354,11 1 354,11 

 

13. 
Wydział Fizyki 
ul, Lipowa 41 
Montaż klimatyzatorów 

14 000,00 
środki własne 
Uczelni 

12 213,48 ---------------- ---------------- 12 213,48 

Zadanie 
zrealizowano 

14. 
Wykonanie odwodnienia 
budynku- Dom Pracy 
Twórczej w Szczecinowie 

230 000,00 środki 
własne Uczelni 

---------------- 204 000,00 środki 
własne Uczelni 

161 387,08 161 387,08 

 

15. 

Budowa Kampusu 
Uniwersytetu w Białymstoku 
 
1) prace przygotowawcze, 

dokumentacja 
2) zakup nieruchomości 

1 815 000,00 
 
1) 300 000,00 
- śr. własne Uczelni 
 
2) 726 000,00 
- śr. własne Uczelni 

74 045,08 5 600 000,00 1 979 264,58 2 053 309,66 

Dnia 29.05.2009 r. 
podpisano umowę na 
dofinansowanie 
projektu w ramach 
P.O. Infrastruktura i 
Środowisko pn.: 
„Budowa Wydziału 
Fizyki i Instytutu 
Chemii”. 
Zawarto preumowę 
pn.: "Budowa 
Instytutu Biologii 
oraz Wydziału 
Matematyki i 
Informatyki wraz z 
Uniwersyteckim 
Centrum 
Obliczeniowym", 
realizowaną w 
ramach P. O. 
Rozwój Polski 
Wschodniej. 

16. 

Wydział Ekonomii i 
Zarządzania 
ul. Warszawska 63 
Montaż klimatyzatorów 

21 000,00 
środki własne 
Uczelni 

8 222,80 
150 000,00 
środki własne 
Wydziału 

2 671,00 10 893,8 

Klimatyzacja w 
salach 206, 302 
Zadanie w trakcie 
realizacji 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

17. 

Wydział Ekonomii i 
Zarządzania 
ul. Warszawska 63 
Wykonanie i montaż dźwigu 
osobowo-towarowego łącznie 
z robotami budowlanymi dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

---------------- ---------------- 

300 000,00 
 
środki MNiSW 
dotacja na zadania 
związane z 
kształceniem i 
rehabilitacj ą 
leczniczą 
studentów 
niepełnosprawnych 

443,45 443,45 

 

18. 

Dom Studenta Nr 2 przy ul. 
Krakowskiej 9A Budowa 
dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego 

480 000,00 
środki MNiSW  158 093,90 ---------------- ---------------- 158 093,90 

Zadanie 
zrealizowano 

19. 

Budynek przy ul. Pogodnej 65 
Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń w 
budynku. 

90 000,00 
środki własne 
Uczelni 

90 000,00 
750 000,00 
środki własne 
Uczelni 

444 552,63 534 552,63 

 

 OGÓŁEM:    4 175 941,35 
w tym: 
1) śr. MNiSW: 635 268,50 
2) śr. wł. Uczelni: 3 519 119,94 
3) śr wł. Wydziałów: 21 552,91 

a) Wydz. PiP: 610,00 
b) Wydz. Prawa: 20 942,91 

 
 
6.3. Systemy komputerowe i sieci teleinformatyczne 
 
Istotne efekty działań Działu Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych 
w okresie sprawozdawczym obejmują: 
1. Rozszerzenie wykorzystania systemu USOS w zarządzaniu obsługą studentów: 

– Modernizacja systemu USOS. Zakupiono nowy serwer dużej mocy, rozszerzono 
licencję bazy danych Oracle na większą liczbę użytkowników. Rozpoczęto wdrożenie 
najnowszej wersji systemu USOS 4.0. Nowy system pozwoli na zwiększenie 
wydajności obsługi użytkowników oraz umożliwienie dostępu do systemu wszystkim 
pracownikom Uniwersytetu związanym z obsługą studentów. System USOS  objął 
swym zakresem wszystkich studentów naszego Uniwersytetu na wszystkich 
wydziałach, w tym na wydziałach zamiejscowych w Wilnie oraz w ostatnim okresie  
w Siedlcach .  

– Rozpoczęto w tym roku prace nad wdrożeniem obsługi Akademików oraz stypendiów 
w ramach systemu USOS. Prowadzone są prace nad rozszerzeniem zakresu 
wykorzystania wsparcia informatycznego decyzji, sprawozdawczości, ankiet 
studenckich, rejestracji na zajęcia itp.  

– Rozpoczęto prace związane z dołączeniem do systemu USOS nowego wydziału na  
Uniwersytecie: Zamiejscowego Wydziału Administracji UwB w Siedlcach. 
Zainstalowano bezpieczne połączenie wydziału w Siedlcach z systemem USOS.   

– Upowszechniono na całej uczelni drukowanie dokumentów ukończenia studiów 
(dyplomy ukończenia). Zakupiono wszystkim wydziałom drukarki specjalistyczne do 
drukowania dyplomów. 

– W roku bieżącym Internetowa rejestracja kandydatów na studia  (IRK) stała się już 
dojrzałym systemem. Przeprowadzone instalację i konfigurację systemów 
informatycznych, przeprowadzono aktualizację oprogramowania, przeszkolono 
użytkowników - członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.   
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– Wdrożono na szeroką skalę system studenckich płatności masowych. W tej chwili 
płatności masowe będą w pełni obsługiwać opłaty za studia na pierwszym i drugim 
roku studiów. Możliwe jest objęcie systemem wszystkich rodzajów płatności 
studenckich. 

2. Została podpisana nowa umowa serwisowa z firmą Merinosoft na obsługę systemu 
Finansowo-Księgowego oraz systemu Kadrowego i Płacowego. Nasz dział rozpoczął 
prace koncepcyjne nad projektem modernizacji oprogramowania systemu F-K 
Uniwersytetu w Białymstoku 

3. W ramach modernizacji sprzętu komputerowego zakupiono 25 komputerów stacjonarnych 
i notebooków na potrzeby działów administracji centralnej. Dodatkowo zakupiono 4 szt. 
nowoczesnych kserokopiarek pełniących dodatkowo rolę drukarek na potrzeby jednostek 
administracji centralnej. 

4. Podpisano nową umowę na łączność komputerową z MSK BIAMAN. Okres 
obowiązywania umowy 1 rok. Koszt łączności komputerowej z Internetem (opłata na 
rzecz MSK BIAMAN) w roku 2009 wynosi 14 564 zł miesięcznie. Dzięki dotacji 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmodernizowano 3 węzły sieci szkieletowej 
komputerowej w budynku Wydziału Informatyki, budynku Instytutu Informatyki oraz 
budynku Wydziału Fizyki z wykorzystaniem technologii Gigabit Ethernet.  

5. Zmodernizowano system poczty elektronicznej Uniwersytetu. Poprawiono mechanizmy 
antyspamowe oraz antywirusowe. Po modernizacji poprawiła się bezpieczeństwo i jakość 
dostępu do uczelnianej poczty elektronicznej. 

6. Dzięki aktywnym działaniom związanym z monitorowaniem bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, w okresie sprawozdawczym nie odnotowano poważnych naruszeń 
bezpieczeństwa systemów komputerowych na Uniwersytecie.  

7. Dział uczestniczy w planowaniu systemów teletechnicznych, wyposażenia w systemy 
informatyczne w ramach prac nad Kampusem Uniwersyteckim.  Opracowane zostały 
wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych i komputerowych na potrzeby  
przyszłego Kampusu Uniwersyteckiego. 

8. Nasz dział uczestniczy w pracach związanych z wdrożeniem systemu e-learningowego 
realizowanego w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy 
z przedsiębiorcami” z funduszy unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Planowane jest wdrożenie systemu firmy BlackBoard do obsługi e-learnigu uczelni, 
a także jako wewnątrzuniwersytecki system wspierający zarządzanie uczelnią. 
 

 
 
6.4. Biuro Zarządzania Projektami 
 
1. Realizacja projektów: 
1. Przygotowanie we współpracy z działem inwestycji dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu 
Chemii w ramach PO IiŚ. Umowę podpisano 29 maja 2009 r.  
2.  Przygotowanie we współpracy z działem inwestycji Harmonogramów przygotowania 
i realizacji projektu Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz 
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym w ramach PO RPW uwzględniający szacunkową 
całkowitą wartość inwestycji.   
 3. Przygotowywanie comiesięcznej sprawozdawczości do 5 każdego miesiąca w ramach 
podpisanych pre-umów dla projektów: Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii;   
Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim 
Centrum Obliczeniowym. 
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4. Wyjaśnienie sprawy związanej z kwalifikowalnością VAT w ramach projektu Budowa 
Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii; Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału 
Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym  
5. Przygotowanie schematu  zarządzania zespołem projektowym w ramach projektów 
Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii w ramach PO IiŚ; Budowa Instytutu Biologii 
oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym 
w  ramach PO RPW 
6. Tworzenie zadań zespołu projektowego Kampusu. 
7. Przygotowanie Instrukcji realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów 
w ramach  projektu Kampus. 
8. Przygotowanie zapytań ofertowych na wykonanie dostosowania studium wykonalności do 
nowych obowiązujących wytycznych w ramach projektu Budowa Wydziału Fizyki oraz 
Instytutu Chemii; Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz 
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym oraz uczestnictwo w procesie przygotowania 
umowy na wykonanie  dostosowania Studium Wykonalności Kampusu przez  firmę ECDS. 
9. Przygotowanie projektu ogólnouczelnianego Podniesienie potencjału kadrowego uczelni 
w zakresie realizacji europejskich projektów edukacyjnych. 
10. Przygotowanie zapytań ofertowych na wykonanie  studium wykonalności do projektu 
„Dynamiczny rozwój infrastruktury Uniwersytetu w Bi ałymstoku poprzez modernizację 
budynków i pomieszczeń” . 
11. Przygotowanie we współpracy z Działem Inwestycji projektu ogólnouczelnianego 
„Dynamiczny rozwój infrastruktury Uniwersytetu w Bi ałymstoku poprzez modernizację 
budynków i pomieszczeń” . 
12. Przygotowanie we współpracy z prof. Szymańskim z Wydziału Fizyki projektu 
Technologia, trójwymiarowe modelowanie i optymalizacja układów z magnesami trwałymi 
do zastosowań w innowacyjnej gospodarce (robotyka, automatyka, obrazowanie metodami 
rezonansu magnetycznego, polarymetria rezonansowa). 
 
2.  Inne działania BZP 

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

• Konsultacje z Panią Haliną Brzezińską-Stec – (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej) 
o możliwości napisania projektu przez Bibliotekę Uniwersytecką UwB w zakresie 
nauki jęz. angielskiego dla pracowników biblioteki oraz centrum informacji dla 
mniejszości narodowych. 

• Przygotowanie informacji Pani Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
nt. szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy działu zarządzania projektami 
w okresie lipiec 2007 - wrzesień 2008. 

• Przygotowanie informacji Pani Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
nt. Programu Europejska Współpraca Terytorialna. 

• Przygotowanie informacji nt.  możliwości napisania projektu Centrum Informacji dla 
mniejszości narodowych. 

• Przygotowanie informacji A. Tomankowi na temat pozyskania środków przez wydział 
ekonomiczny na realizację działań. 

• Przygotowanie załączników i udzielenie informacji Pani Annie Piszcz do projektu  
Training of national judges in EC competention law and judical co-operation between 
national judges. 

• Rozmowa na temat pomocy przy załącznikach do przyszłego projektu oraz informacje 
na temat możliwości dofinansowania projektu dotyczącego nauki języka angielskiego 
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przez pracowników biblioteki. Konsultacje z panią Edytą Bezubik z Biblioteki 
Uniwersyteckiej w sprawie projektu. 

• Aktualizacja strony internetowej (zakładka fundusze strukturalne). 
• Pomoc przy załatwianiu formalności związanych z realizacją projektu Wydziału  

Prawa Opracowanie i wdrożenie programu nauczania prawniczego języka 
angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych. 

• Rozmowy nt. projektu i podpowiedzi, jak postąpić w czasie negocjacji z MNiSW. 
Projekt Wydziału Ekonomii Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości 

• Konsultacje BZP i radcy prawnego UwB z MNiSW w sprawie zapisów dokumentacji 
konkursowej 4.1.1. (wyłonienie partnera). 

• Konsultacje przed negocjacjami w MNiSW  p. A. Rybak i M. Sidoruka , pracowników 
projektu oraz przedsiębiorcy p. Stanisława Sakowicza  Nowoczesne i efektywne 
kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami. 

• Przygotowanie informacji Pani Prorektor Godlewskiej-Żyłkiewicz nt. programu dla 
Europy Środkowej, ponadto konsultacje z Krajowym Punktem Kontaktowym 
w Katowicach i Urzędzie Marszałkowskim woj. Podlaskiego. 

• Pomoc przy pisaniu projektu Instytutu  Informatyki w ramach 4.1.1. 
• Przygotowanie tabel do sprawozdawczości składanej przez Dział Inwestycji, 

Konserwacji i Remontów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
• Konsultacje  i pomoc przy pisaniu projektów: Młody dynamiczny z perspektywami –

absolwent (projekt Biura Karier); Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą 
na rynku pracy (projekt Instytutu Matematyki), Inwestycja w nauki matematyczno-
przyrodnicze - nowy model społeczeństwa, Nowe specjalności – rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy (projekty Wydziału Biologiczno-Chemicznego), Innowacyjne 
formy kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim (projekt Instytutu 
Historii). 

• Przygotowanie wzoru porozumienia partnerskiego do programu Polska-Białoruś-
Ukraina. 

• Przygotowanie załączników do projektu Dostępna biblioteka naukowa, 
przygotowanego przez Bibliotekę Uniwersytecką. 

• Przygotowanie informacji Rektorowi na temat projektów składanych przez 
Uniwersytet w Białymstoku. 

• Uczestnictwo w szkoleniach w ramach PO IiŚ, PO RPW, PO IG, RPOWP, EWT 
Polska-Litwa-Rosja 

• Przygotowanie informacji  do studium wykonalności Instytutowi Chemii, lipiec 2009. 
• Przygotowanie pełnomocnictw prorektorowi, dziekanom do podpisywania  wniosków 

aplikacyjnych i potwierdzania za zgodność z oryginałem.  
• Pomoc przy projekcie p. Joanny Sacharczuk i p. Katarzyny Gromadzkiej, składanym 

do WWPE,  dotyczącym społeczności romskiej. 
 
 
 
 
6. FINANSE 

 
Uczelnia w omawianym roku akademickim uzyskała dodatni wynik finansowy, co 

wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok  
2008. Wynik ten stał się podstawą do finansowania rozwoju Uczelni.  
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Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2008 r. 
 

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

Plan po zmianach 
na 2008 r.

Wykonanie 
za 2008 r.

2 3

01
104 878,0 104 203,3

02
103 240,4 102 537,9

03
94 868,8 91 506,9

04 60 622,4 60 725,1

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

05

60 233,8 60 334,0

kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 388,6 388,6

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 bezpośre

07

prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania 
specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów 
laboratoryjnych

08

09

10 28 500,0 24 471,0

w tym  na studiach niestacjonarnych 11 27 075,0 23 247,5

12 5 746,4 6 310,8

13 8 121,6 10 785,3

14 3 413,0 4 980,9

w tym na badania własne 15 1 005,0 1 057,6

16 3 506,9 3 693,6

17

18

19 1 124,6 2 041,1

w tym  zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi 20 680,0 1 344,5

21 66,1 58,6

22 11,0 11,1

23

24

25 250,0 245,7

26 1 637,6 1 665,4

27 100,0 44,8

28 1 537,6 1 620,6

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe przychody  (27+28)

Pozostałe przychody operacyjne 

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

pozostałe 

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra

z tego

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

dotacje na finansowanie działalności statutowej

środki na realizację projektów celowych

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

środki na realizację projektów rozwojowych

WYSZCZEGÓLNIENIE

  Przychody  z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)

A.  Przychody z działalności operacyjnej (02+26)

Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)

1

w tym    
na zadania
związane z 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

pozostałe 

środki na realizację projektów badawczych

z tego

 dotacje z budżetu państwa 
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cd. działu I.  Rachunek zysków i strat  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

2 3

29 103 733,7 103 460,9

30 103 103,7 102 096,5

31 3 500,0 3 064,0

32 7 065,0 6 994,7

w tym 33 2 956,6 2 581,7

34 6 026,0 5 965,7

35 80,0 51,4

36 65 921,8 65 636,5

w tym 37 55 370,0 55 319,2

 w tym osobowe 38 51 627,1 51 576,3

39 14 270,9 13 888,9

w tym 40 10 610,4 10 273,4

41 6 240,0 5 863,4

42 2 630,0 2 302,3

43 2 340,0 1 740,1

44 103 103,7 101 464,6

45 631,9

46 103 103,7 102 096,5

47 94 982,1 91 303,9

w tym odpis na własny fundusz stypendialny 48 300,0 300,0

49 8 121,6 10 792,6

50 0,0

51 630,0 1 364,4

52 80,0 26,0

53 550,0 1 338,4

54 1 144,3 742,4

55 1 020,0 1 388,1

56 100,0 2,6

57 2 064,3 2 127,9

58 0,0 0,0

59

60

61 2 064,3 2 127,9

62

63

64 2 064,3 2 127,9

J.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pozostałe koszty rodzajowe

wynikające ze stosunku pracy

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Zmiana stanu produktów ( +, – )

aparatura naukowo-badawcza

podróże służbowe
w tym

Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)

K. Zysk (strata) netto (61-62-63)

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01-29)

D. Przychody finansowe

I.  Podatek dochodowy

F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)

E. Koszty finansowe

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

H. Zysk (strata) brutto (57+58)

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

Pozostałe koszty operacyjne

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

z tego

Ogółem koszty własne podstawowej  działalności operacyjnej (44+45)

działalności dydaktycznej

działalności badawczej

działalności gospodarczej wyodrębnionej

Pozostałe koszty (52+53)

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (46)

B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)

1

Plan po zmianach 
na 2008 r.

Wykonanie 
za 2008 r.

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

energia 

Zużycie materiałów i energii

Amortyzacja

Usługi obce
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Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009 
Wykonanie I-VI 

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

2 3

01 105 442,1 57 209,0

02 104 942,1 56 934,9

03 97 836,9 53 131,0

04 62 712,0 34 914,0
kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych 
studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym 
na remonty (dotacja stacjonarna)

05
62 275,0 34 913,2

kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 437,0 0,8

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 bezpośred

07

0,0 0,0

prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji 
przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, 
pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów labolatoryjnych

08

0,0 0,0

09 0,0 0,0

10 30 774,9 16 371,8

w tym  na studiach niestacjonarnych 11 26 559,0 15 553,2

12 4 350,0 1 845,2

13 6 855,2 3 803,9

14 2 393,0 1 880,2

w tym na badania własne 15 486,0 361,8

16 4 000,0 1 485,4

17 0,0 0,0

18 0,0 0,0

19 402,6 435,0

w tym  zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi 20 302,6 435,0

21 50,0 3,3

22 9,6 0,0

23 0,0 0,0

24 0,0 0,0

25 250,0 0,0

26 500,0 274,1

27 100,0 22,6

28 400,0 251,5

Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)

A.  Przychody działalności operacyjnej (02+26)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

Przychody ogółem  działalności dydaktycznej (04+09+10+12)

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

środki na realizację projektów rozwojowych

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

Pozostałe przychody  (27+28)

w tym    
na zadania
związane z 

środki na realizację projektów badawczych

Pozostałe przychody operacyjne 

z tego

Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej

dotacje na finansowanie działalności statutowej

środki na realizację projektów celowych

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

1

Plan

z tego

pozostałe 

  Przychody  podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)

Wykonanie

 dotacje z budżetu państwa 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

pozostałe 
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cd. działu I.  Rachunek zysków i strat  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

2 3

29 105 942,1 53 724,9

30 105 512,1 53 531,5

31 3 700,0 1 172,2

32 5 960,2 3 705,7

w tym 33 2 835,5 1 791,9

34 5 369,2 3 080,0

35 70,0 61,1

36 68 897,7 34 058,4

w tym 37 58 897,7 30 400,5

 38 54 891,0 26 361,4

39 18 463,1 9 356,7

w tym 40 13 712,3 5 754,0

41 3 051,9 2 097,4

42 1 000,0 508,4

43 1 555,9 858,3

44 105 512,1 53 531,5

45 0,0 0,0

46 105 512,1 53 531,5

47 99 059,5 50 455,0

w tym odpis na własny fundusz stypendialny 48 0,0 0,0

49 6 452,6 3 076,5

50 0,0 0,0

51 430,0 193,4

52 80,0 17,9

53 350,0 175,5

54 -500,0 3 484,1

55 600,0 582,3

56 100,0 51,9

57 0,0 4 014,5

58 0,0 0,0

59 0,0 0,0

60 0,0 0,0

61 0,0 4 014,5

62 0,0 0,0

63 0,0 0,0

64 0,0 4 014,5

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (46)

1

Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty (52+53)

Podatki i opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE

B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)

Amortyzacja

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

aparatura naukowo-badawcza

podróże służbowe
w tym

Pozostałe koszty operacyjne

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

z tego

Ogółem koszty własne podstawowej  działalności operacyjnej (44+45)

działalności dydaktycznej

działalności badawczej

działalności gospodarczej wyodrębnionej

wynikające ze stosunku pracy

Zmiana stanu produktów ( +, – )

Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)

K. Zysk (strata) netto (61-62-63)

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01-29)

D. Przychody finansowe

I.  Podatek dochodowy

F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)

E. Koszty finansowe

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

H. Zysk (strata) brutto (57-58)

J.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

WykonaniePlan

w tym osobowe

Wynagrodzenia

energia 

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce
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Dział II. Fundusze  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

2 3

01 3 794,3 3 794,3

02 13 653,5 9 424,1

03 11 657,0 8 140,2

pomoc materialną dla doktorantów 04 349,7 244,2

remonty domów i stołówek studenckich 05 862,9 862,9

06 1 368,5 845,2

07 28,0 15,0

08 600,0 423,7

09 17 447,8 10 272,5

10 4 953,4 2 981,4

w tym dla doktorantów 11 426,1 6,8

12 283,5 166,2

w tym  dla doktorantów 13 8,5 3,6

14 6 163,9 3 966,7

w tym  stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów 15 431,7 278,2

16 311,9 180,2

w tym  dla doktorantów 17 6,5 1,1

18 289,9 163,3

w tym  dla doktorantów 19 8,7 2,1

20 240,0 166,8

w tym  dla doktorantów 21 10,0 3,3

22 600,0 466,2

23 4 605,2 2 181,7

wynagrodzenia 24 493,6 243,8

w tym wynikające ze stosunku pracy 25 483,6 243,8

w tym osobowe 26 450,6 210,8
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz 
pracy

27 88,4 41,5

remonty i modernizacja 28 2 633,4 1 301,2

29 0,0 0,0

30 0,0 2 945,9

w tym 31 0,0 0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

F
un

du
sz

 p
om

oc
y 

m
at

er
ia

ln
ej

 d
la

 s
tu

de
nt

ów
 i 

do
kt

or
an

tó
w

stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem (03+06+07+08)

z tego

dotacja z budżetu państwa

w tym 
przezna -                          
czona na

opłaty za korzystanie z domów studenckich

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich

inne przychody

zmniejszenia ogółem

w tym

stypendia socjalne 

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

stypendia za wyniki w nauce lub sporcie

stypendia na wyżywienie

stypendia mieszkaniowe

zapomogi

stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne 
osiągnięcia sportowe

koszty utrzymania domów  i stołówek studenckich

w tym

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

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

z dotacji budżetu państwa

Plan Wykonanie
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cd. działu II.  Fundusze  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 
 

2 3

1 109 788,7 109 788,7

2 2 106,2 2 300,8

3 2 061,8 2 127,9

4
0,0 0,0

5
0,0 0,0

6 2 500,0 1 114,5

7 0,0 0,0

8
0,0 0,0

9
109 394,9 110 975,0

10 1 963,8 1 963,8

11
3 275,2 3 307,9

12 3 255,0 1 066,4

13 1 984,0 4 205,3

14
452,6 452,6

15 0,0 0,0

w tym 16 0,0 0,0

17 452,6 74,4

18 0,0 378,2

19 0,0 0,0

20 0,0 0,0

21
0,0 0,0

22 0,0 0,0

w tym

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan

odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

1

F
un

du
sz

 z
as

ad
ni

cz
y

stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem

w tym

odpisy z zysku netto

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania 
inwestycji budowlanych

aktualizacja wyceny środków trwałych

zmniejszenia ogółem

pokrycie straty netto

aktualizacja wyceny środków trwałych

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)

Wykonanie

Z
ak

ła
do

w
y 

fu
nd

us
z 

św
ia

dc
ze
ń

 s
oc

ja
ln

yc
h stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)

F
un

du
sz

 w
dr

oż
en

io
w

y stan funduszu na początek roku

zwiększenie ogółem

zmniejszenie ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (48+49-50)

W
ła

sn
y 

fu
nd

us
z 

st
yp

en
di

al
ny stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)

 
 


