
UNIWERSYTET W BIAI,YMSTOKU

SPRAWOZDANIE

Z DZIALALNOSCI W ROKU AI(ADEMICKIM

2OrS 12016

Bialvstok. wrzesien 20 l6



Ljniwelsybt vr Bialymsbku - SprdwManie z dzjablno6ciw rcku akat€mblim 201t2016





UniweEylet w Biatmstoku -Sprawozdanie z dzialalnosciw roku akademickim 2015/2016

6.2. Wymiana osobowa ................. .............................. 40

6.3, Prolekty badawcze realizowane pzez UwB ............40

6.4, Program Erasmus+. Wsp6lpraca z krajami programu ........................41

6.5. Program Erasmus+. Wspolpraca z krajami partnerskimi .....................44

7, Biblioteka, wydawnictwa ............................45

7,1 . System biblioteczno-informacyjny................ ...........45

^17.2, Wydawnichva ...............................r/

8. Organizacja i zazqdzanie Uniwersytetem .............................48

8.1. Informacja iPromocja .................48

S.2.Zazqdzanie projektami ...............49

8.3. Sieci iaplikacie komputerowe .................. ..............50

8,4. Zam6wienia pub|iczne.............. .............................51

9, Finanse........... ............... 5l

9.1. Sprawozdanie z wykonania planu zeczowoJinansowego za 2015 rok ..........................51

9.2 Wykonanie planu zeczowo-finansowego na 2016 rok na dziei 30.06.2016 r. .................55

10, Inwestycje iremonty ................................58

11, Zaktadowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych .........................62

12. lnne obszary dzialalno5ci .........................64

12.1. Centrum Edukacji Ustawicznej ..................... ....... ..........................64

12,2.UniwersytetOtwarty................. ............................65

12.3. Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku ..................65

l2,4.Uniwersytetlll Wiek............. ..............................73

12,5, Ch6rAkademicki .................... ............................74

12.6, Klub UczelnianvAZS ................'15



Uniu{elsytel ri Bhlymsloku - Spra{,ozdanie z dziatalncici w roku akademickim 201t2016

Sprawozdanie Rektora z realizacji programu wyborczego

Szanowni Paftstwo,

koniec kadencji to dobra okazja do tego, obg si2 z niej rozlieg4. Nie chodzi mi
ptzA tAm o dokladne przedstawienie tuszgstkiego tego, co dziaho sig na
Unituersgtecie u ciqgu ostatnich czterech lat u-t liczbach. Temu slu2q coroczne
spranaozdania; tegoroczne u zalqueniu. W tgm liScie chcA u-tskazat na
najuta'2niejsze - uedfug mnie - sukcesy oraz porar2ki zwiqzane z realizacjq
programu ugborczego, kt6ry przedsta u.titem Panstwu uiosnq 2012 r.,
ubiegajqc siq o stanowisko Rektora Uniwersgtetu w Biatgmstoku.
Na poczqtlan chcq zauuor2gq 2e atpelnie inaczej wgobrcr2alem sobie to, ugm
bede sie zajmoual pzez te cztery lata. Sqdzilem, 2e bgdzie to eaq ut kt6rym
bede inicjoual i realizowal r62nego rodzaju przedsigtuzigcia ztuiqzane z tgm,
co dla UniuersAtetu jest najuta:2niejsze - naukq i dgdaktgkq. Ju:2 pienuszg
d^zien urzgdotuania (!) pokazat, 2e tak nie bed^zie. Tego dnia musiatem podjqc
starania o uzgskanie gwarancji bankouej - na nieugobra:2alnq dla mnie
ta6raczas kutotq 136 mln zl - tu ciqgu 30 dni! Konsektuencjq braku guarancji
bglobg "tugjScie" tugkonaucA z plaan budowg naszego kampusu, bez
Zadngch odszkodoutaft. Gwarancjg udalo si7 uzgskai ostatniego dnia i to
zdecgdowalo - z perspektguA moge to stuierdzi| z calq peunoSciq - 2e mamg
kampus. Klopot6tu z tq budouq bgto, co niemiara, ale udalo sip jq szeqSliuie
zokoriczg1, chociu2 nie uierzgl rD to nauet tut6rca koncepcji architektonicznej
kampusu. Wgbudotuanie kampusu uwazam za najuigkszg sukces tej
kad.encji, zrealizouany bez dotroircnia groszo do kuotg zapi.sanej tu umotuie
z ugkonawcq! Ju2 teraz uidai jak korzgstnie wpNgnqho to no funkcjonowanie
utgdziat6u tam zlokalizouangch, a najlepiej poprzez tegoroczne wyniki
rekrutacji na ftzgkg! C4St osob jednak ttuierd,zila publicznie, Ze nouA
kampus to pomglka, kt6rej efektem jest zadfu2enie naszego Uniuersgtefit. Jak
zwgkle najuigcej do powiedzenia u spranuach finans6w majq te osoby, kt6re
sip na tgm nic a nic nie ztajq. Tak bglo i u.t tgm przgpadku. Wgbudouante
kampusu zostalo sfinansotuane ze Srodk6u-t UE i u.t czeSci z pienipdzg
uzgskangch ze sprzedcr2g obiekt6w zajmowanych pruez wydzialg, kt6re
przenioslg sig do kampusu. Uniu-tersgtet nie jest zadlu2ony, a mdmA
uspanialg, przepigknie usAfitouanA obiekt. A co mielibgSmg, gdgbgSmg nie
tugbudouali kampusu? - zmartuienia zuiqzane z tgm, skqd uziqc pieniqdze
na remont utalqcgch sig budgnk6w uydzialow ftzyki, chemii i biologii i 2aI, 2e
nie ugkorzgstali€mg niepoutarzalnej szansA wgbudouania kampusu.
Kuestie finansowe to dntgi po kampusie obszar mojej aktgunoici. Sghtacja
finansowa Unituersgtetu na poczqtku kadencji - z r62nych powod6u -
ugmagala podjgcia nadztugczajngch dzialan zmierzojqcgch do kj
ustabilizouania. Uniuersgtet osiqgal stratg, kt6re bglg spouodowane przede
ruszystkim uydatkami zuiqzangmi z zatrudnieniem. Utrzymgtaanie stanu,
to kt6rym na tugnagrodzenia wgdawaliSmg wiqcej (o kilka milion6u) ni2
otrzgmgualiSmg dotacji prowadzilo do zapa$ci finansouej u perspektgwie
2-3 lat. Udalo siq jednak u,tprouadzi1 i ut calo6ci zrealizowat plan nopranaczg
u,t ugniku czego, poczAnajqc od 2014 rol<tt, mamg kilkumilionowe zgski
wgkozguane u,t bilansach. Nale2g podkre!;Iic, 2e dobre ugniki finansowe
uzgslatjemg bez uwzglgdnionia Srodk6tu ze sprzedt2g nieructnmoSci, co jest
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cza.sami niestusznie mi zarzucane. ChcA podkre6lic, 2e Srodki uzgskiwane ze
sprzeda2g majqtlat nie sq ,,przejadane', ale ugkotzystguane na realizacjg
naszgch cel6u inuestgcyjngch (tego pilnujg!). W naiqzku z tVm mamA
pieniqdze na wgbudotuanie budynku nou-tej biblioteki i planetarium na
kampusie oraz noTDego rektoratu przg ulicg Suierkouej. Po sprzeda2g
nieruchomoSci przg Placu Uniu-tersgteckim bgdziemy mogli przenieSC Wgdzial
Historyczno-Socjologiu,ng i Wgdzial Filologieng do nougch obiekt6w
zlokalizouangch na kampusie. Podobnie ma byd z Wgdzialem Ekonomii
i Zarzqdzania. W ten sposdb zrealizuje si2 bliska mi idea skoncentrowania u.t
jedngm miejsan uiqkszoSci budgnkou uniu-tersgteckich. Poza kampusem przg
ul Ciolkou.tskiego i ,maNgm" kampusem przg ulicg Suierkowej pozostanie
jedgnie WgdziaL Prawa. Warto przg tgm arr6cit uuagg 2e stat nas na to bez
zapohgu,ania sig i liu,enia na Srodki zeunettzne. Ale to dopiero teraz.
W trakcie kadencji zmuszonA bglem po2yczg( okoto 50 mln zlotgch po to, abg
utrzAmae pl.gnno6c finarsotaq i ratowat finansouanie kampusu, zagrozone
nieterminougm przekazguaniem Srodk6u przez instgtucje finansujqce.
Wszgstkie zaciqgnigte kredgtg w kwietniu tego roku zostalg, co do grosza
splacone i Uniuersytet nie ma 2adnego zadfuircnia! Mamg natomiast odlo2one
- o eAm ju2 pisalem - pieniqdze na realizacjq planouangch inwestgcji, a
Suiadczg o bardzo dobrej sgtuacji finansowej naszej uczelni.
Naju.tigksze pora:2ki? To chgba to, 2e przez catq kadencjg musialem zajmowac
siq olbo kompusem, olbo pienQdzmi. Nie bgl.o czasu, a czasem i serca do tego,
abg zajqt siq tgm, co jest misjq ka2dego uniuersgtetu - naukq i nauczaniem.
KaZdq inicjatgue - co teraz tez mnie dziu-ti - oceniatrem przez pryzmat tego, ile
nas to bgdzie kosztoualo. Bgto to ,,skrzguione" podej1cie - wiem - ale
uAmuszone naszq sghtacjq finansouq. Jednej zeczg batem sQ najbardziej,
a mianouicie, 2e peunego dnia pouiem pracownikom, 2e Uniwersgtet nie ma
pieniqdzg na wgptacenie ich ugnagrodzen. Ten strach pouodoutol, 2e kar2dg
dzieri zaczgnalem od sprawdzenia stanu konta, a bgualg takie dni - nie
zartujq - 2e na tgm koncie nie bglo nic. Z tego potaodu nie moglem robi6 tego,
co kaidg rektor robi6 pouinien. Tego teb Zafujg. Wiem tak2e, 2e pomtmo
poprawA sgtuacji finarsowej ja u dalszgm ciqga "lie,e" 

pieniqdze. Chyba juz
inaczej nie potrafi7. To zadecydowatro, 2e postanowitem nie kandgdowai na
nastepnq kadencjg. Nowy Rektor nie musi ju2 zaczgnai dnia od spratudzenia
stanu konto, przez to bgdzie mial wigcej czasu na inicjatgutg sfu2qce realizacji
misji i strategii rozu-toju Uniuersgtetu w BiaNgmstolat.
Wszgstkim Paristwu chcq podzigkoutat za to, 2e przez cztery lata mogtem bgt
rektorem Uniuersgteht w Bialgmstolat. Bgl to trudng dla nas uszgstkich
czas, kt6ry nasz Unh.uersAtet - na szczg!;cie - przetnaal ut dobrej kondgcji. To
jest sukces nas uszgstkich!

Z poua:2aniem

Rektor
Uniuersgtetu u gr1tstolot1 Uniu.tersgtetu ut
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1. Wadze rektorskie - kadencja 2012-2016

Rektor
Prof. dr hab. Leonard Etel

Prorektozy
Dr hab. Robert Ciborowski. orof. UwB

Prof. dr hab, Beata Godlewska -Zylkiewicz

Dr hab. Jezy Halicki, prof, UwB

Prof. dr hab. Dariusz Kijowski

2. Dziafalno6d Senatu iRektora

2,1. Sklad Senatu - kadencja 2012-2016

Rektor
Prof, dr hab. Leonard Etel

Prorektozy
Dr hab. Robert Ciborowski, prof, UwB

Prof. dr hab. Beata Godlewska-Zvlkiewicz

Dr hab, Jezy Halicki, prof. UwB

Prof. dr hab. Dariusz Kijowski

Dziekani
Dr hab, lwona Ciereszko, prof, UwB

Prof. dr hab. Boguslaw Nowowiejski

Prof. dr hab. Anatol Odztjewicz
Prof, dr hab. Emil Plywaczewski

Dr hab. Miroslaw Sobecki, prof. UwB

Dr hab. Wojciech Sleszyirski, prof. UwB

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

Dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB

Prof. dr hab. Eugeniusz Zukowski

Samodzielni nauczyciele akademiccy
Prof. dr hab. Jan CieSlitiski

Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Dr hab, Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

Prof, dr hab. Anatol Kojlo

Dr hab, Adam Sadowski, prof, UwB

Prof, dr hab. Jezy Nikitorowicz

Prof. dr hab. Stanislaw Prutis

Prof. dr hab. Andzej Sadowski

Dr hab, Marian Uba. orof. UwB
Niesamodzielni nauczyciele akademiccy
Dr Beata Kalska-Szostko

Dr Krzysztof Korotkich

Dr Jaroslaw Matwiejuk

Dr Wojciech Siwak
Dr Ewa Tokajuk
Pracownicy niebgdqcy nauczycielami
Mor Danuta Albowicz

- ds. ekonomicznych
- ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq
- ds. dydaktycznych i studenckich
- ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu

- ds. ekonomicznych
- ds. nauki i wspolpracy z zagranicq
- ds. dydaktycznych i studenckich
- ds, organizacji i rozwoju uniwersytetu

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Matematyki i Informatyki
- Wydzial Prawa
- Wydziat Pedagogiki i Psychologii
- Wydziat Historyczno-Socjologiczny
- Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie
- Wydziat Fizyki

- Wydzial Fizyki
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Ekonomii i Zaz$zania
- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

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

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Prawa
- Wydziat Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
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Dr Czeslaw Byliriski

Mgr Malgozata Ludera
Pzedstawiciel doktorant6w
Mgr Joanna Juszczuk
Pzedstawiciele student6w
l-ukasz Kieznowski
Karol Krajewski
Monika Kozlowska
Marta Maksimczuk
Mateusz Nowowiejski
lreneusz Rimoit

Pawel Szorc
Z g[osem doradczym
Mgr Tomasz Zalewski
Mgr Katazyna l-yszczaz
Mgr Halina Bzezi6ska-Stec
Dr hab. Andzej Kisielewski
Dr hab. Maciej Karczewski
Mgr Agnieszka Gryka

Zaproszeni
Mgr Agnieszka Bujakowska
Mgr Katazyna Dziedzik
Dr Anna Harbig

Mgr El2bieta Kozlowska-Swiqtkowska
Mgr El2bieta Nawrockatazuk
Mgr Michal Prutis
Mgr Malgozata Sadlowska-Suprun
Mgr Adam Wyszczelski

2.2. Komisje UwB i pelnomocnicy Rektora

- DSKiST
- Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich

- Wydzial Ekonomii i ZazSzania

- Wydzial Prawa
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Historyczno-Socjologiczny
- Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie
- Wydzial Prawa

- kanclez
- kwestor
- Biblioteka Uniwersytecka
- NSZ,,Solidarno6i"
- ZNP
- ZZB1PB 

"Bibliotekaze 
Polscy" - Zwiqzek

Zawodowy Uniwersytetu w Bialymstoku

- Dzial Rektorski
- zecznik prasowy
. SPNJO
- Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
- raoca prawny
- raoca prawny
- Sekcja Informacji i Promocji
- SWFIS

W roku 2014/2015 w Uniwersytecie w Bialymstoku dzialaly:

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

Senacka Komisja Finansowo-Budietowa
Pzewodniczqcy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
Pzewodniczqcy dr hab, Miroslaw Sobecki, prof. UwB

Senacka Komisja Prawno-Statutowa
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Dariusz Kijowski
Senacka Komisja Oceniajqca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydzialami
Pzewodniczqcy dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB

komisje oceniajqce i dyscypliname
Komisja ds. Ocen Naucrycieli Akademickich z Tytulem Naukowym Profesora oraz Dziekan6w
Pzewodniczqcy prol dr hab. Jezy Nikitorowicz
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Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Leonard Etel

Komisja Dyscyplinarna do spraw Naucrycieli Akademickich
Pzewodniczqca dr hab. Urszula Golaszewska-Kaczan, prof. UwB

Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
Pzewodniczqcy dr Dariusz Ku2elewski

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

inne komisje
Uczelniana Komisja Wyborcza
Pzewodniczqcy dr hab, Stanislaw Bo2yk, prof. UwB

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Pzewodniczqcy dr hab. Jezy Halicki, prof, UwB

komisje rektorskie
Zesp6l ds. monitorowania i wdraiania strategii Uniwersytetu w Bialymstoku
Pzewodniczqcy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

Rektorska Komisja do opracowania strategii wdro2enia w Uczelni Europejskiej Karty Naukowca

oraz Kodeksu postgpowania pny rekrutacji pracownik6w naukowych
Pzewodniczqca dr Anna Budnik

Uniwersytecka Komisja ds. Wlasno6ci Intelektualnej
Pzewodniczqca dr Magdalena Rutkowska-Sowa

pelnomocnicy Rektora

ds. wspolpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej- dr Jaroslaw Matwiejuk

ds. wsp6lpracy z gospodarkq, sieci naukowych i migdzynarodowych

- prof. dr hab, Henryk Wnorowski

ds. oceny parametrycznej, instytucjonalnej i programowej

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

ds. pozauniwersyteckich form ksztalcenia

ds. nauczania na odlegloS6
ds. studi6w doktoranckich
ds. jakoSci ksztalcenia
ds. wlasno6ci intelektualnej

- prof. dr hab. Elwira Krynska

- dr Dorota Otaoowicz

- dr Rafal Dowgier

- dr hab. El2bieta Awramiuk. orof. UwB

- dr Joanna Borowik

- dr Anna Rybak

- orof. dr hab. Joanna Salachna

- dr hab. Anna Chmielak, orof. UwB

- dr Magdalena Rutkowska-Sowa

2.3. Uchwaly Senatu

W roku akademickim 2015/2016 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podjql 119 uchwal w sprawach:

l. personalnych:
. uzupelnienia skladu komisji senackich, komisji dyscyplinarnych, zgloszenia kandydatury na

czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki Polskie Radio - Regionalna Rozglo6nia w Bialymstoku

,,Radio Bialystok" S. A. (3),

o powolania Uczelnianel Komisii Wyborczej (1),

. wyboru Rady Centrum Edukacji Ustawicznej na kadencjg 2016-2020 (1),

r zaopiniowania zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jezego

Giedroycia (1),

o wniosk6w o nadanie odznaczei paristwowych, wniosk6w o nadanie Medalu Komisji Edukacji

Narodowej, pzyznania ,,Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku", nadania tytulu ,,Zaslu2ony dla

Uniwersytetu" (4),
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. postepowania o nadaniu tytulu doktora honoris causa prof. dr. hab. Boguslawowi Sliwerskiemu,
prowadzonego pzez Uniwersytet Kazimieza Wielkiego w Bydgoszczy (3),

r zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego iprofesora nadzwyczainego (33);

gospodarczych: planu zeczowo-finansowego, jego nowelizacji, zatwierdzenia sprawozdania
finansowego, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zeczowo-finansowego, wyboru
podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego oraz w innych sprawach zwiqzanych
z gospodarkqfinansowq Uniwersytetu (16);

dydaktycznych, studenckich i doktoranckich:
. wymiaru zadai dydaktycznych dla stanowisk, na kt6rych zatrudniani sq nauczyciele

akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i finansowania
godzin ponadwymiarowych (1 ),. wzoru Swiadectwa uzyskania pzygotowania pedagogicznego (1),

r warunk6w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia

magisterskie, studia pieruszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim
2016t2017 (3),

o zasad pzyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureat6w oraz finalist6w olimpiad stopnia
centralnego, laureat6w konkurs6w migdzynarodowych oraz og6lnopolskich, w tym
organizowanych pzez uczelniq (2),

o warunk6w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia
magisterskie, studia pienivszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim
2017t2018 (1\,

r liczby miejsc na poszczeg6lnych kierunkach studi6w stacjonamych w roku akademickim
201612017 , w tym liczby miejsc dla os6b, dla kt6rych bgdzie to kolejny kierunek studi6w (1),

o zasad i trybu rekrutacji na studia tzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim
2016t2017 (1),

o twozenia kierunk6w studi6w, lwozenia, likwidacji izmiany nazwy specjalno6ci, okreSlenia
efekt6w ksztalcenia dla kierunku, poziomu iprofilu ksztalcenia oraz twozenia i likwidacii
studi6w podyplomowych (20);

nauki:
r poparcia zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postgpowania pzy rekrutacji

pracownik6w naukowych i poparcia dzialai o uzyskanie logo HR Excellence in Research (1),

r zatwierdzenia dokumentacji zwiqzanej z wdro2eniem zasad Europejskiej Karty Naukowca
w Uniwersytecie w Bialymstoku (1);

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

r zmian w struktuze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (9),

r zmiany wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego (1),

. um6w o wspolpracy z podmiotami zagranicznymi (1 0),
o zasad postgpowania pzy nadawaniu tytulu doktora honoris causa Uniwersytetu w Bialymstoku,

zasad organizacji uroczysto6ci i 2r6del finansowania (1),

o ustalenia liczby mandat6w do Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku w grupach pracownik6v,,

student6w idoktorant6w, na kadencjq 2016-2020 (1),

o utwozenia okrqg6w i rozdzialu mandat6w na poszczegdlne okrggi dla wyboru czlonk6w
Kolegium Elektor6w Uniwersytetu ipzedstawicieli do Senatu z grona pracownik6w, student6w
idoktorant6w Uniwersytetu, na kadencjg 2016-2020 (1),

r pzystqpienia Uniwersytetu w Bialymstoku do konkunu na zorganizowanie Letniej Szkoly Jgzyka
i Kultury Polskiej dla cudzoziemc6w (1).
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Zazqdzenia Rektora

W roku akademickim 2015/2016 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 32 zarz$zenia ustalajqce,

zmieniajqce lub uchylajqce dla Uniwersytetu w Bialymstoku w zakresie:

r utwozenia na Wydziale Fizyki studi6w doktoranckich w zakresie Rzyki (1),

r okreSlenia liczby stanowisk profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego

oraz liczby stanowisk nauczyciela akademickiego w systemie biblioteczno-informacyjnym

Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

. wyslawiania legitymacji slu2bowych nauczycielom akademickim zatrudnionym

w Uniwersytecie w Bialymstoku (1 ),
r pzygotowania wniosku o platno6i, w tym zasad weryfikacji i poSwiadczenia zgodno5ci

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

kwalifrkowania wydatk6w w ramach Programu Operacyinego Rozw6i Polski Wschodniei do

projektu ,,Budowa lnstytutu Bblogii oraz Wydzialu Matematyki i lnfornatyki wraz

z lJniwersyteckim Centrun Obliczeniowyn' w ramach Progranu Operacyinego Rozwoi Polski

Wschod niej 2007 - 20 1 3 (1),

o procedur weryfikacji zgodnoSci wykonania robot budowlanych, ustug i/lub dostaw z zawartq

umowq do projektu ,,Budowa Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz

z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym" w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j Polski

Wschodniej 2007-2013 (1),

o ustalenia struktury organizacyjnq zazqdzania projektem ,,Budowa Instytutu Biologii oraz

Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym" w ramach

Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013 (11,

o harmonogramu dzialari na Eecz jako6ci ksztalcenia w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku

akademickim 201512016 i 201612017 (1\,

. szczegolowych zasad uruchamiania kierunk6w, specjalno6ci, poziom6w iprofili ksztalcenia (1),

o elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (1),

r zasad weryfikacji pisemnych prac dyplomowych w ramach obowiqzujqcych w Uniwersytecie

w Bialymstoku procedur antyplagiatowych (1 ),
o Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wy2szym ,,POL-on"('l),

. szczegolowego harmonogramu pzeprowadzania rekrutacji na rok akademicki 201612017

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatow (2),

r wysoko6ci oplat za uslugi edukacyjne Swiadczone w Uniwersytecie w Bialymstoku dla os6b

rozpoczynajqcych ksztalcenie w roku akademickim 201612017 (3),

r wysoko6ci oplat za postgpowanie zwiqzane z pzyjqciem na studia na rok akademicki

201612017 (1]|,

o organizacji roku akademickieg o 201612017 w Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

o zmian w regulaminie i struktuze organizacyjnei Uniwersytetu w Bialymstoku (11),

r zasad (polityki) rachunkowo6ci Uniwersytetu w Biatymstoku (1),

o wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeristwa Po2arowego w budynkach zlokalizowanych na terenie

Kampusu Uniwersytetu w Biatymstoku (1),

r koszt6w po6rednich dzialalnoSci badawczej Uniwersytetu w Bialymstoku (1).

Decyzje Rektora
W roku akademickim 2015/2016 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 9 decyzji. Byly to decyzje

w sprawie:
r powolania komisji stypendialnych (2),

o powolania, uzupelnienia skladu i rozwiqzania rektorskich komisji (5), powolania Uniwersyteckiej

Komisji ds. Wasno6ci lntelektualnej (1), powolania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1).

ll
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Pisma ok6lne
W roku akademickim 2015/2016 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal pismo ok6lne w sprawie
wzoru o6wiadczei skladanych pzy prolektach badawczych finansowanych w ramach oglaszanych
konkursow.

Komunikaty
W roku akademickim 2015/2016 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 10 komunikat6w. Byly to
komunikaty w sprawach:

o okre6lenia zakresu dzialania Rektora i Prorektor6w Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

o Srednich stawek (koszt6w) wynagrodzenia za 1 godzing realizowanq w ramach pensum

dydaktycznego w roku 2016 (1),

r wysokoSci dochodu na osobq w rodzinie studenta uprawniajqcej do ubiegania sie o stypendium

socjalne, wysokosci stypendi6w, zwiqkszenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim
2015t2016(2],,

r wysokoSci Srodk6w pzyznanych poszczeg6lnym jednostkom oraz wysoko5ci rezenrvy Rektora
na stypendia dla najlepszych doktorant6w w roku akademickim 201512016 (1),

r wysokoSci dochodu na osobg w rodzinie doktoranta uprawniajqcej do ubiegania siq

o stypendium socjalne, wysoko5ci stawek stypendi6w, zwigkszenia stypendium oraz zapomogi

w roku akademickin 201512016 (2),

r wysoko5ci stypendium doktoranckiego i liczby stypendidw doktoranckich dla stacjonamych
studi6w doktoranckich w roku akademickim 201512016 (1),

r cennika oplat za miejsce w domach studenckich w roku akademickin 201612017 (11,

r limit6w miejsc pzyznanych studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach studenckich
w roku akademickin 201612017, obejmujqcych student6w wszystkich stopni ksztalcenia, w tym

sludent6w cudzoziemc6w, studenl6w pzyje2d2ajqcych w ramach studenckiel wymiany krajowej
i miqdzynarodowej, student6w pzyjgtych w ramach porozumiei o wspolpracy edukacyjnej oraz
doktorant6w (1).

2,4. Jednostki organizacyjne

Wydzialy
Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
Wydzial Filologiczny
Wydzial Fizyki

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

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie
Jednostki migdzywydzialowe
Studium Praktycznej Nauki Jqzyk6w Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katedra Teologii Katolickiej
Katedra Teologii Prawoslawnej

Jednostki og6lnouczelniane
Biblioteka Uniwersytecka im. Jezego Giedroycia
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze im. Profesora Andzeja Myrchy
Centrum Edukacji Ustawicznej

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu w Bialymstoku
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Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe

Jednostki pozawydzialowe

Archiwum

3. Studia i studenci

3.1. Rekrutacja na studia wyisze

O pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku akademickin 201512016 ubiegalo sig

10 146 kandydat6w. W wyniku rekrutacji pzyjqto na pierwszy rok studiow lqcznie 4 830 os6b, w tym: na

studia stacjonarne 3 730 os6b (2 656 na studia pierwszego stopnia, 1 074 na studia drugiego stopnia)

oraz na studia niestacjonarne 1 100 osob (580 na studia pierwszego stopnia, 520 na studia drugiego

stopnia). W por6wnaniu do wynik6w rekrutacji z roku ubieglego lqczna liczba pzyjgtych na studia

zmniejszyla sig o 118 os6b. Znaczqcy wplyw na obni2enie wynik6w rekrutacji mialy dwa zasadnicze

czynniki: notowany od 201212013 spadek zainteresowania studiami niestacjonarnymi ozz ni2

demograficzny,

Na studiach stacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami, ze wzglqdu na liczbg zapis6w, byly: prawo

(664 kandydat6w na 200 miejsc), kryminologia (581/50), ekonomia (490/150), pedagogika (41813201,

filologia angielska (358/80), bezpieczenstwo narodowe (344/50)

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

sig kierunki: kryminologia (12,9), bezpieczeistwo narodowe (7,4), administracja (5,8), filologia angielska
(4,9)

Szczegolowe informacje dotyczqce wynik6w rekrutacji na kierunki studi6w w poszczeg6lnych

jednostkach organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustruje tabela 1.

akademicki 2015/2016abela 1 . na rok

Wydzial Kierunek studi6w

Liczba przyietych na
poszczeg6lne formy studiow

w roku akademickim 201512016

Stacjonarne Niestacjonarne

Biologiczno-Chemiczny

Biologia 158 0

Chemia 142 0

Ochrona Srodowiska 19 0

Ptzyoda 0 0

Ekonomii i Zarzqdzania

Ekonomia 385 180

Ekonomiczno-prawny 158 0

Logistyka 90 0

MiQdzynarodowe stosunki gospodarcze 55 0

Zazqdzanie 131 59

Filologiczny

Filologia polska 107 0

Filologia, filologia angielska 151 0

Filoloqia, iezvk anqielski stosowany, z hiszpaiskim 44 0

Filologia, jezyk angielski stosowany, z rosyjskim 58 0

Frlologia, filologia francuska 0

Jgzyk francuski stosowany, z hiszpanskim 28 0

Jezyk francuski. z angielskim - profil tlumaczeniowy 69 0

Frlologia, filologia rosyjska 45 0

Filologia, filologia rosyjska - komunikacja Jqzykowa
w sferze biznesu

28 0

Filologia, fi lologia rosyjska - przekladoznawstwo 33 0
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Kulturoznawstwo 90 0

Fizyki Fizyka 0

Historyczno-

Socjologiczny

Filozofra i etyka E) 0

Historia 81 0

Kognitywistyka i komunikacja 54 0

Socjologia 55 0

Stosunki miedzynarodowe 139 0

Studia wschodnie 0

Matematyki i Informatyki

Informatyka 138 0

Informatvka i ekonometria 18 0

lVatematyka 0

Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika 499 zJl
Polityka spoleczna 0 0

Praca socjalna 84 0

Prawa

Administracja 110 158

Bezoieczeistwo narodowe 124 164

Kryminologia 115 194

Prawo 225 114

Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie

Ekonomia 0

E u ropeistyka 33 0

Informatyka 24 0

Razem 3730 1100

Por6wnanie wynik6w rekrutacji z kilku lat wskazuje tendencjg wzrostowq do roku akademickiego
201112012, natomiast w kolejnych latach obserwujemy znaczny spadek liczby kandydat6w, W latach

2014-2016liczba pzyjgtych ksztaltowala sig na podobnym poziomie.

I Sl.rdla rlaalonrma .

k ndvd.<l
r Studla tlatlont.na .

prrV|CCl

Rok akadcmlcll

Wykres 1 . Rekrutacja w latach 2004-201 6 (studia stacjonarne)

Rekrutacja na rok akademicki 201612017

Rekrutacja na studia stacjonarne iniestacjonarne na rok akademicki 201612017 rozpoczgla siq 17 maja

2016 r. O pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku na dzieri 05.10.2016 r. ubiegalo siq 8643
kandydat6w. Na stacjoname studia pieruszego stopnia i jednolite studia magisterskie, pzy liczbie
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miejsc 2580 osob, pzyjgto 2748 os6b. W pzypadku studiow drugiego stopnia, pzy liczbie miejsc 1150,

na I rok studi6w pzyjqto 1'107 osoby, Na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz

jednolite studia magisterskie pzy liczbie kandydat6w 1186 pzyjqto 896. Lqczna liczba pzyjgtych na

pierwszy rok studi6w stacjonarnych i niestacjonamych wynosi 4751.

Tabela 2. Rekrutacia w latach 2012-2016

-Dane 
dotyczqce os6b przyjQtych na studia ustalone na podstawie protokolow Wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych

3,2. Ksztalcenie w liczbach

Uniwersytet w Bialymstoku w roku akademickim 2015/2016 ksztalcil na wszystkich formach

prowadzonych studiow lqcznie 13 333 studentow, w tym 12 285 student6w studi6w wy2szych, 341

doktorant6w oraz 707 sluchaczy studiow podyplomowych.

Liczba student6w na poszczeg6lnych kierunkach studiow i formach ksztalcenia

7lqcznej liczby 12 285 studentow studi6w wyZszych (wg stanu na dzieh 30,11.2015 r.) na studiach

stacjonarnych ksztalcilo sig 9 024 student6w, a na studiach niestacjonarnych - 3 261 studentdw,

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

sprawozdawczym przedstawiono wtabelach 3 i 4.

akademickim 2015/2016

l)

Studia /
Rok akademicki

2012t2013 2013t2014 2014t2015 2015/2016 2016t2017'

Kandydacl Pr4'J€cj Kandydacj Pr4jeci Kandydaci Pt4jiri Kandydaci Pr4jqci Kandydaci Pr4jQc'

Stacjonarne

rsropnra 7047 2353 6222 2305 u97 2286 6131 2435 5551 2510

ll stopnia 1836 1308 1652 1180 1568 1241 1612 107 4 1380 1107

Jednolite
maqisterskie

836 193 806 216 647 232 664 225 526 238

Niestacionarne

lstopnia 1567 829 1094 653 786 464 865 467 595 416

ll stopnia 1328 '1034 1126 911 762 623 710 519 473 396

Jednolite
maqisterskie

278 't72 180 126 143 102 1& 114 118 84

Og6lem 12892 5889 11080 5391 9403 4948 10146 4834 8643 4751

Tabela 3. Studenci studi1w stacionarnych w rok'J

WydziallKieruneUSpecjalnoS6 Rok studi6w
tl

slopieri Razem

Biologiczno-Chemiczny 201 't 16 92 0 0 192 607

Biologia 110 52 34 0 0 74 270

Chemia 97 55 35 0 0 83 270

Ochrona Srodowiska 0 I 23 0 0 35 67

Ekonomii iZazqdzania 538 338 335 0 0 550 1761

Ekonomia 225 165 134 0 0 299 823

Zanqdzanie 88 53 76 0 0 81 298

Migdzynarodowe stosunki gospodarcze 31 29 67 0 0 63 190
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Ekonomiczno-prawny 105 91 58 0 0 107 361

Logistyka 89 0 0 0 0 0 89

Filologiczny 500 308 278 0 0 358 1M
Filologia, fi lologia angielska 115 59 47 0 0 44 265

Filologia, filologia jgzyk angielski stosowany
z hiszoaiskim

41 29 25 0 0 0 95

Filologia, filologia jQzyk angielski slosowany z rosyjskim 58 33 0 0 0 0 91

Filologia, filologia francuska 0 33 1t 0 0 0 45

Filologia, filologia jgzyk francuski stosowany
z hiszpaiskim

49 0 10 0 0 0

Filologia, filologia jezyk francuski (od podstaw)

z angielskim (profi | tlumaczeniowy)
71 43 0 0 0 0 114

Filologia, f lologia rosyjska 25 't7 45 0 0 128 215

Filologia, filologia rosyjska - komunikacja jgzykowa

w sferze biznesu

?a 38 26 0 0 0 103

Filologia, filologia rosyjska zlezykiem angielskim 0 0 16 0 0 3 19

Filologia polska 49 20 46 0 0 108 223

Kulturoznawstwo 36 51 0 0 75 215

Fizyki 't0 4 13 0 0 19 46

Fizyka 10 4 13 0 0 19 46

Historyczno-Sociologiczny 327 196 200 0 0 220 943

Filozofia 0 11 8 0 0 17 36

Filozofia i etyka 50 0 0 0 0 0 50

Historia 43 51 34 0 0 74 202

Socjologia 17 63 0 0 55 170

Studia wschodnie 29 39 0 0 0 0 68

Stosunki miedzvnarodowe '122 78 95 0 0 74 369

Kognitywistyka i komunikacja 48 0 0 0 0 0 48

Matematyki i Informatyki 166 108 137 0 0 136 547

Matematyka 34 30 45 0 0 78 187

Informatyka 105 61 0 0 58 295

Informatyka i ekonometria 27 17 a)l 0 0 0 65

Pedagogiki i Psychologii 416 364 327 0 0 440 1547

Pedagogika 359 288 289 0 0 382 1318

Praca socjalna 57 76 38 0 0 57 228

Polityka spoleczna 0 0 0 0 0 I I

Prawa 355 394 307 188 199 247 1690

Prawo 199 224 188 188 199 0 998

Europeistyka 0 0 33 0 0 0 33

Administracja 52 59 4'l 0 0 130 282

BezDieczeistwo narodowe 50 51 45 0 0 63 209

Kryminologia 54 60 0 0 0 54 168
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Liczbq student6w w okresie czterech ostatnich lat akademickich pzedstawia poni2sza tabela.

Tabela 5. Liczba studentow w latach 2012-2016

Ekonomicznolnformatyczny w Wilnie 122 104 142 0 0 7'l 439

Ekonomia 52 68 98 0 0 71 289

Informatyka 33 36 44 0 0 0 1'13

Europeistyka JI 0 0 0 0 0

Razem 2641 't932 1831 188 199 2233 9024

abela 4. Studenci studi6w niestacionarnvch w oku akademicnm 201

WydziallKierunek Specialn056 Rok studi6w
ll stopieri

Liczba
studentow

ll IV

Ekonomii iZazadzania 114 97 146 0 0 ?,t o ot0

Ekonomia 74 97 94 0 0 276 541

Zanqdzanie 40 0 23 0 0 43 106

Ekonomiczno-prawny 0 0 29 0 0 0 29

Filologiczny 0 0 26 0 0 57 85

Filologia, sp. filologia angielska 0 0 28 0 0 57 85

Pedagogiki i Psychologii 80 64 119 0 0 350 613

Pedagogika 80 64 118 0 0 350 612

Polityka spoleczna 0 0 0 0 0 1

Prawa 393 340 407 90 13'l 526 1887

Prawo 119 89 91 90 '131 0 520

Adminrslracja 60 58 102 0 0 240 460

Bezoieczenstwo narodowe 96 89 214 0 0 210 609

Krymrnologia 1'18 104 0 0 0 76 298

Razem 587 501 700 90 131 '1252 3261

Wydzial Forma studi6w 2012t20',t3 2013t2014 2014t2015 2015t2016

Biologiczno-Chemiczny

studia stacjonarne 748 631 605 607

studia niestacionarne

(azem 748 631 605 607

Ekonomii iZazEdzania

studia staclonarne 1470 1475 1574 1761

studia niestacionarne 1272 1084 895 676

razem 2742 2559 2469 2437

Filologiczny
studia staqonarne 1514 1399 1425 1444

studia niestacjonarne 327 230 169 85

tazem 1841 1629 1594 1529

Fizyki
studia stacjonarne 89 66 54 46

studia niestacjonarne

lazen 89 66 54 46

Historyczno.Socrologiczny
studia stacjonarne 1069 1006 972 943

studia niestacjonarne 94 24

tazem 1163 1030 972 943
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Matematyki i Informatyki
studia stacjonarne 673 585 566 547

studia niestacjonarne

razem o/J 585 566 547

P€dagogiki i Psychologii
studia stacjonarne 1643 1597 1577 1U7

studia niestacjonarne 1562 1055 778 613

razem 3205 2652 2355 2160

Prawa
studia stacjonarne 1507 1499 1594 1690

studia niestacjonarne 2317 2309 2155 1887

tazem 3824 3808 37 49 JCt I

Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

studia stacjonarne 457 451 456 439

studia niestacjonarne

razem 457 451 4CO 439

Og6lem 't4742 13411 12820 12285

Studenci niepelnosprawni
Uniwersytet w Bialymstoku stwarza coraz lepsze warunki dostgpu do studi6w osobom
niepelnosprawnym poryzez rcalizaqQ dzialai na zecz wyr6wnywania szans edukacyjnych student6w
niepelnosprawnych w ramach pzyjgtego pzez Senat UwB Programu ,,Uniwersytet Szansq dla
Wszystkich". W minionym roku Centrum Wsparcia Student6w i Doktorant6w Niepelnosprawnych

kontynuowalo pracg w ramach specjalistycznej pracowni dla os6b z dysfunkcjami wzroku. Uczelnia ma

dzigki temu wigksze mo2liwo6ci wspomagania tych os6b w osiqganiu samodzielno5ci w procesie

ksztalcenia. Znacznym udogodnienrem w nauce byla adaptacja materialow dydaktycznych do formatu

stosownego dla os6b z dysfunkclE nazqdu wzroku oraz do formatu DAISY. Uczelnia posiada okolo 500

sztuk r62nego rodzaju material6w dydaktycznych w r62nych formach adaptacji, rownie2 w jQzykach

obcych. W roku akademickim 201512016 w Uniwersytecie w Bialymstoku studiowalo 231 student6w
niepelnosprawnych.

Tabela 6, Liczba studentow )elnosprawnycn na poszczegolnycn wyd4alac

Wydzial Liczba student6w

Biologiczno-Chemiczny 14

Ekonomii iZarzqdzania 28

Filologiczny 40

Fizyki 0

Historyczno-Socjologiczny 31

Matematyki i Informatyki 15

Pedagogiki i Psychologii 41

Prawa 62

Razem 231

W ramach dzialai wspierajqcych r62ne formy aktywnoSci student6w niepelnosprawnych zorganizowano
i pzeprowadzono altematywne zajgcia sportowe. Osoby zwolnione z zajg6 wychowania fizycznego na
podstawie za6wiadczenia lekarskiego mogly na zajqciach alternatywnych zrealizowat zajgcia sportowe
w formule pzystosowanej do ich mo2liwo5ci zdrowotnych, Dla tzech student6w z Wydzial6w:
Matematyki i Informatyki, Filologii oraz Prawa zostaly zorganizowane indywidualne zajgcia
z pzedmiot6w objgtych programem studi6w, na kt6rych sludenci nie byli w stanie uczestniczye
w standardowym trybie z powoddw zdrowotnych. W roku sprawozdawczym Centrum Wsparcia
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Student6w i Doktorant6w Niepelnosprawnych objglo czynnq pomocq i wsparciem 53 student6w

niepelnosprawnych,

Studenci zagraniczni
W roku akademickin 201512016 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 588 cudzoziemc6w.

WSr6d nich najliczniejszq grupq stanowili studenci Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego w Wilnie,

Tabela 7. Studenci zagraniczni na UwB

Krai
Liczba

student6w

Albania I

Algieria 1

Armenia 1

BialoruS 119

Brazylia 1

Litwa 445

Nigeria 1

Rosja c

Syr a 1

Ukraina 13

Razem 588

Absolwenci
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Bialymstoku opu6cilo 3 478 absolwent6w. Z tego grona

117 os6b otzymalo dyplom honorowy, co stanowi 3,4% ogolu absolwentdw.

Tabela 8. Lbzba absolwentbw i n zyzt tcttyt

Wydzial Liczba absolwent6w
Liczba dyplom6w

honorowych

Biologiczno-Chemiczny 161 6

Ekonomii i Zazqdzania 744 u
Filologiczny 425 to

Fizyki 7

Historyczno-Sociologiczny 275 19

lllatematyki i Informatyki 162 I
Pedagogiki i Psychologii 19

Prawa 883 8

Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie 74 6

Razem 3478 117

Od chwili utwozenia Uniwersytetu w Bialymstoku, na 62 660 wypromowanych absolwent6w, dyplom

honorowy uzyskalo 1 631 student6w wyr62niajqcych sig bardzo dobrymi wynikami w nauce, co stanowi

2,6% ogolu absolwent6w.

Nowe kierunki i specjalno5ci
W roku akademickim 2015/2016 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podj4t uchwaly w sprawie

utwozenia 1 kierunku na poziomie studi6w pierwszego stopnia il na poziomie studi6w drugiego

stopnia (tabela 9). 0d roku akademickiego 201612017, w ramach funkcjonujqcych kierunk6w studi6w,

utworzono 10 specjalno6ci.
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Akredytacje
Paistwowej) Komisji Akredytacyjnej posiadajq nastgpujqce

3.3. Jako6c ksztalcenia

Akredytacjg Polskiej (do 30.09.2011 r.

kierunki studi6w:
Administracja. Uchwala z dnia 12,03.2015 r.

Chemia. Uchwala z dnia 4.09.2014 r.

Ekonomia. Uchwala z dnia 22,09.2011 r.

Ekonomia w Wilnie. Uchwala z dnia 7 .07 .2011 r.
Filologia. Uchwala z dnia 24 ,11 .2011 r.
Filologia polska. Uchwala z dnia 3.10.2013 r.

Filozofia. Uchwala z dnia 5.11 .2015 r,
Fizyka. Uchwala z dnia 20.06.2013 r.

Historia. Uchwala z dniaT .11 ,2013 r.

Informatyka w Wilnie. Uchwala z dnia 6.09.2012 r.

Migdzynarodowe Stosunki Gospodarcze.
Uchwala z dnia 26.06.2014r.
Ochrona Srodowiska. Uchwala z dnia 7,05,2015 r,

Pedagogika. Uchwala z dnia 22.05,2014 r.

Prawo. Uchwala z dnia 23,04.2009 r,

Prawo. Uchwala z dnia8.12.2011 r,

Socjologia. Uchwala z dnia 21 .01 .2016 r.

Zanadzanie. Uchwala z dnia 22.09.2011 r,

pozytywna nastgpnaocena202012021
pozytywna nastgpna ocena 201gn020
pozytywna nastqpna ocena 2V6n|fl
pozytywna nastQpnaocena2016l2017
pozytywna nastgpnaocena20'1712018
pozytywna nastgpnaocena2019l2020
pozytywna nastgpna ocena 2021n022
pozytywna nastQpnaocena20lS/2019
pozytywna nastQpnaocena2019l2020
pozytywna nastQpnaocena2013/2019
pozylywna nastgpnaocena2019l2020

pozytywna nastqpnaocena202012021
pozytywna nastgpnaocena201912020
pozytywna

wyr6iniajqca nastQpna ocena 201912020
pozytywna nastgpnaocena202112022
pozytywna nastgpnaocena201612017

Ocena instytucjonalna
Wydzial Matematyki i Informatyki
Uchwala z dnia 20 .09.2012 r.

Tabela 9 , Kerunki studiow utwonone w roku akademickin 201 5/201 6

Jednostka organizacyina Kierunok studl6w
Forma

ksztalcenia
Profil

Forma
studi6w

Wydzial Historyczno-Socjologiczny
religioznawstwo

studia
prerwszego

sto0nta
ogolnoakademicki stacjonarne

Wydzial Prawa
doradztwo
podatkowe

studia drugiego
stopnra

og6lnoakademicki
stacjonarne
iniestacjonarne

Tabela 10. Nowe na kierunkach studi6w

Kierunek studl6w

Biologia

Foma
ksztalcenla

studia drugiego
stoDnia

Profil

ogOhoakademicki

Nowa specialnosd

biologia sEdowa

Filologia

studia pierwszego

stopnia
ogOhoakademicki

filolooia anoielska z iezykiem niemieckim

lezyk francuski, profil kulturowo-
tlumaczeniowv

etnofiloloqia bialoruska

studia drugiego
stoDnia

og0lnoakademicki filologia angielska z elementami translatoryki

Fizyka
studia pierurszego

sDonra
ogolnoakademicki fizyka gier komputerowych

Matematyka

studia pienvszego

stopnia
ogolnoakademicki

bezoieczeistwo informacii

matematyka teoretyczna

sludia drugiego
slopnia

ogolnoakademicki
matematyka teoretyczna

analiza danvch i modelowanie

20
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Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Uchwala z dnia 17.03.2016 r,

Wydziaf EkonomicznoJnforma$czny w Wilnie
Uchwala z dnia 25.06.2015 r.

pozytywna nastqpnaocena202'112022

pozytywna nastgpnaocena2020n02'l

Ocena zewngtzna
Wydziaf EkonomicznoJnformatyczny w Wilnie - ocena pozytywna, decyzja z dnia 27.03,2015 r',
Centrum Oceny JakoSci Studi6w Republiki Litewskiej.

Sgpendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
Stypendia Ministra za wybitne osiqgnigcia sq wyjqtkowym wyro2nieniem, cieszqcym sig du2ym

uznaniem Srodowiska akademickiego. Stypendia pzyznawane sE studenlom szczeg6lnie

zaanga2owanym w 2ycie naukowe i kulturalne uczelni, W roku akademickim 201512016 Minister Nauki

i Szkolnictwa Wy2szego pzyznal takte stypendia 8 studentom Uniwersytetu w Bialymstoku:

5 studentom kierunku prawo,2 studentom krerunku historia oraz 1 studentowi kierunku matematyka

Uczelniany System Zapewniania Jako5ci Ksztalcenia

W roku sprawozdawczym opracowano i pzyjqto Zazqdzeniem nr 40 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku z dnia 16.11.2015 r. harmonogram dzialari na zecz jako6ci ksztalcenia na UwB w roku

akademickim 201512016 i 201612017. Wigkszo66 planowanych na ten okres zadah odnosi siq do

obszar6w: edukacji student6w, rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, infrastruktury naukowo-

badawczej i dydaktycznej oraz organizacji zintegrowanego zarzqdzania jako$ciq kszlalcenia.

W harmonogramie wskazano podmioty, na szczeblu centralnym oraz w poszczeg6lnych jednostkach

organizacyjnych, odpowiadajqce za prawidlowe i terminowe ich wykonanie. W roku akademickim

201512016 w ramach wewnetznego systemu zapewniania jakoSci ksztalcenia Uczelniany Zesp6l

ds, Jakoi;ci Ksztalcenia dokonal analizy pzedlo2onych pzez podstawowe jednostki organizacyjne

Uniwersytetu w Bialymstoku wstgpnych raportdw samooceny. Analiza zostala oparta o opis szczeg6lowych

kryteri6w oceny instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyinei i zapisy Strategii rozwoiu Uniwersytetu

w Bialymstoku na lata 2014-2024. W celu dokonania pzeglqdu wstQpnych raportdw samooceny jednostek

Uniwersytetu w Bialymstoku okreslono 8 kryteri6w gt6wnych, kt6rym pzypisano cechy szczeg6lowe.

Za kryteria gt6wne oceny jednostek Uniwersytetu w Bialymstoku pzyjqto:

Kryterium 1 . Zgodno66 dzialania jednostki z misjq i strategiq rozwoju Uniwersytetu w Bialymstoku.

Kryterium 2. SkutecznoSc wewnQtznego systemu zapewniania jako6ci ksztalcenia.

Kryterium 3. Efeklywno5c polityki kadrowej realizowanej w jednostce.

Kryterium 4, Zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej zgodnie ze strategiq rozwoju jednostki.

Kryterium 5. Wsp6ldzialanie i wspolpraca z otoczeniem.

Kryterium 6. Funkcjonowanie systemu wsparcia student6w i doktorantdw.

Kryterium 7. Jako5c ksztalcenia na studiach doktoranckich.

Kryterium 8. Jako66 ksztalcenia na studiach podyplomowych.

Pzeglqd wstepnych raport6w samooceny jednostek Uniwersytetu w Bialymstoku pzeprowadzono

w oparciu o 32 kryteria szczeg6lowe. Sformulowano og6lne wnioski koficowe, Okre lono obszary

dzialah jednostek Uniwersytetu w Bialymstoku o istotnym znaczeniu dla osiqgniqcia wybranych

wska2nikodrezultat6w (adekwatnych do informacji zawartych w raportach samooceny jednostek UwB)

zdefiniowanych w Strategii rozwoju Uniwersytetu w Bialymstoku na lata 2014-2024.

Uczelniany Zespol ds. Jako6ci Ksztalcenia, w roku sprawozdawczym, dokonal analizy zlozonych pzez

Wydzialowe Zespoly ds. Jakosci Ksztalcenia sprawozdari z funkcjonowania systemu zapewniania

jako$ci ksztalcenia w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych za rok akademicki 201412015.

Analiza dzialalno$ci wydzialowych systemdw zostala pzeprowadzona w oparciu o ocene aktywnoSci

jednostek w zakresie zapewniania:

- skladu ijakoSci kadry naukowo-dydaktpznei,

- jako6ci procesu ksztalcenia,

- jako6ci zajgi dydaktycznych,
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- warunk6w kszlalcenia iorganizacji studi6w,

- mobilnoScistudent6w,

- opinii absolwent6w i pramdawc6w o odbytych studiach.

Podsumowaniem analizy dokonandl przez Uczelniany Zesp6t ds, JakoSci Ksztalcenia byl,
pzedstawiony w czerucu 2016 r. na posiedzeniu Senatu UwB, raport koricowy z funkcjonowania
systemu zapewniania jako5ci ksztalcenia na UwB,

3.4. Dzialalno66 studencka

Samozqd Studencki
Parlament Studencki Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim 2015/2016, podobnie jak

w latach ubieglych, opiniowal dokumentacjg zwiqzanq z Wzyznawanq studentom pomocq materialnq
w zakresie:
. wysoko5ci dochodu na osobg w rodzinie sludenta uprawniaiqcej do ubiegania siQ o stypendium

socjalne, wysoko6ci stawek stypendi6w, zwiqkszenia stypendium oraz zapomogi w roku

akademickim 2U5nU6,
o limit6w miejsc pzyznanych studentom poszczegolnych wydzial6w w domach studenckich w roku

akademickim 201512016, wysokoSci oplat za miejsce w domach studenckich,
. zwigkszenia wysokoSci miesiqcznych stawek slypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach

dochodowych, wysoko6ci miesigcznych stawek stypendium specjalnego dla os6b
niepelnosprawnych, wysokoSci miesigcznych stawek stypendium rektora dla najlepszych studentow
na okres od 1,01.2016 r do 30.06.2016 r.

Parlament Studencki, w ramach pzyznanych do jego dyspozycji Srodk6w finansowych, wspieral
pzedsigwziqcia organizowane pzez kola naukowe iorganizacje studenckie. W roku sprawozdawczym
dofinansowaniem objQtych zostalo 16 projekt6w (konferencje, imprezy naukowe i artystyczne).

Czlonkowie Parlamentu Studenckiego reprezentowali samozqd studencki naszej uczelni na
konferencjach organizowanych pzez Parlament Student6w Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. podczas

Konwentu Pzewodniczqcych Samozqd6w Studenckich, Krajowej Konferencji PSRP w Jastzgbiej
G6ze oraz Konferencji Ekspertdw Praw Studenta. Pzedstawiciele Parlamentu Studenckiego brali

r6wnie2 aktywny udzial w pracach Forum Uniwersytet6w Polskich.

W roku akademickim 2015/2016 Parlament Studencki wprowadzil zmiany w funkcjonujqcel dotychczas
struktune organizacyjnej. Utwozono tzy komisje parlamentarne: komisjg prawn4 komisjg promocji

oraz komisjq kultury. Obecnie w pracach komisji uczestniczy okolo 40 student6w zajmujqcych siq
migdzy innymi pzygotowaniem projekt6w akt6w prawnych zwi4zanych z dzialalno6ciq Parlamentu.
W kwietniu 2016 roku Parlament Studencki pzyjql prolekt nowego regulaminu samozqdu
studenckiego.
WSr6d wielu pzedsigwzigi organizowanych pzez Parlament Studencki w roku akademickim 2015/2016
znalazly siq nastgpujqce projekty:

. Cykl szkolei adresowanych do nowo pzyiqtych student6w Uniwersytetu z zakresu praw

i obowiqzk6w studenta zwiqzanych z tokiem studi6w, pomocq materialn4 pzepis6w postgpowania

administracyjnego obowiqzujqcych na uczelni czy aktywno5ci studenckiej.

o Wyjazd szkoleniowy dla aktywnych samozEdowc6w (13-15.11.2015 r., August6w) - kolejny
projekt realizowany wsp6lnie z Samozqdem Student6w Politechniki Bialostockiej, skierowany

wylqcznie do student6w aktywnie dzialajqcych w strukturach samoeqdu studenckiego. Podczas
pobytu w Augustowie uczestnicy wyjazdu brali udzial w panelach dotyczqcych m.in. realizacji
projekt6w, prowadzenia szkolen z zakresu praw i obowiqzk6w studenta, postepowania

administracyjnego na uczelni, wystapiei publicznych czy promocji wydazeri.
. Kteawne Roznowy o Nauce (18.02.2016 r.) - pienvsze z cyklu spotkari z charyzmatycznymi

naukowcami, kt6zy w pomyslowy, a za'azem pzystqpny sposob starali sig wprowadzi6 widz6w
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w Swiat swoich naukowych pasji, W pieruszej edycji w charakteze prelegent6w wystqpilo szeSciu

pzedstawicieli nauk Scislych i pzyrodniczych - chemii, biologii oraz fizyki. Po niewqtpliwym

sukcesie, zardwno organizacyjnym, jak i promocyjnym tego wydazenia, w pzyszlym roku

akademickim planowana jest jego kolejna edycja,

. Koncert zespolu Oxford Drama i Holy Tram (25.04.2016 r.) - pierwszy z cyklu koncertow

odbywajqcych sig w Uniwersyteckim Centrum Kultury. Gl6wnym celem, jaki wyznaczyli sobie

organizatozy tego wydazenia bylo promowanie w3r6d student6w muzyki altematywnej, bqdqcei

kontrastem wobec tak popularnej w naszym regionie kultury disco.

. Festiwal Studencki KampDays 2016 (23-25.05.2016 r,) - druga edycja tzw,,,Dni kampusu".

W programie tej imprezy znalazly siq zawody sportowe oraz wydazenia kulturalne, m,in.: 14.

Objazdowy Festiwal Filmow Dokumentalnych WATCH DOCS, Kino Plenerowe - ,,LSnienie",

a tak2e Piknik Studencki.

Organizacje studenckie
W roku akademickin 201512016 studenci zzeszeni w organizacjach i stowazyszeniach studenckich

zrealizowali wiele interesujqcych projekt6w, z ktorych na szczeg6lnquwagq zasluguj4

t Wampiriada - studenckre honorowe krwiodawstwo. Podczas projektu Niezale2ne Zzeszenie

Student6w przy wsp6lpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Bialymstoku zgromadzilo 2 054 donacje i zarejeskowalo 1 098 os6b w bazie dawc6w szpiku,

zajmujqc tym samym I miejsce w konkursie na najlepszy region Projektu Wampiriada 2016

w Polsce. Niezalezne Zzeszenie Student6w zostalo nagrodzone za najwigkszq ilo56 krwiodawc6w

w kraju, pomyslowoSi oraz nieustajqce zaanga2owanie.

o Projekt ,Prawie Kno', organizowany pzez Niezale2ne Zzeszenie Student6w, ktorego celem bylo

propagowanie rozwoju kultury studenckiej, zwigkszanie dostepu student6w do warto6ciowych

film6w, a tak2e promocla legalnych 2rodel kultury. Prolekt zajql lll miejsce w og6lnopolskim

konkursie na najlepszy region Projektu ,,Prawie Kino" 2016 za wyr62nidlqcq realizacjq projektu na

poziomie regionalnym.

Dzialalno56 k6l naukowych
W Uniwersytecie w Bialymstoku w roku sprawozdawczym dzialalo 76

5 nowo powstalych, tj.:

. Kolo Naukowe Student6w Europeistyki im. Roberta Schumana -
Informatyczny w Wilnie,

. Kolo Naukowe Robotyk6w F|-BOT - Wydzial Fizyki,

. Kolo Naukowe Socjologii Kultury UwB - Wydzial Historyczno-Socjologiczny,

. Kolo Naukowe Kognitywist6w - Wydzial Historyczno-Socjologiczny,

o Kolo Naukowe Amerykanist6w - Wydzial Historyczno-Socjologiczny,

Spo6rdd wielu iniclatyw czlonk6w kol naukowych na szczegolnq uwagQ zasluguj4

. Gospodarcza debata pokoleri zorganizowana pzez Studenckie Kolo Mened2erow, kt6rej celem

bylo skonfrontowanie oferty regionu z oczekiwaniami mtodych ludzi i uzyskanie odpowiedzi na

pytania dotyczqce m.in. gospodarki ioczekiwari mlodego pokolenia.

o lnternational Week - zorganizowane pzez Naukowe Kolo Pedagogiki Resocjalizacyjnej forum

wymiany do6wiadczeri pomigdzy kadrE dydaktycznq i studentami naszej uczelni oraz studentami

i wykladowcami uczelni niemieckich.

. Dzien Mtodego Naukowca w Instytucie Chemii zorganizowany pnez Kolo Naukowe Chemikow

,,Pozyton" pozwolil ponad 500 zainteresowanym osobom wziqi udzial w chemicznym show, kt6rego

uczestnicy pzenosili sig w czasie do ro2nych epok.

o Recital lzabeli Szafrariskiei i Pawla Sokolowskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

zorganizowany pzez Kolo Kulturoznawc6w,

kol naukowych, w tym

Wydzial Ekonomiczno-
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3.5. Sprawy studenckie

Pomoc materialna
Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku, w roku akademickim 201512016, mogli ubiegad sig o pomoc

materialnq w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych student6w oraz zapomogi. Rektor w porozumieniu z Parlamentem
Studenckim ustalil wysoko5i dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniajqcq do ubiegania siq
o stypendrum socialne, wysokoSci stawek stypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach
dochodowych, stawki zwigkszenia stypendium socjalnego, wysoko66 stawek stypendium specjalnego
dla os6b niepelnosprawnych, wysoko56 stawek stypendium rektora dla najlepszych student6w,
maksymalnq wysoko6d jednorazowej zapomogi.

Ze Swiadczei pomocy matedalnej skozystalo 3 496 student6w, z czego 2 493 os6b otzymalo
stypendia o charakteze socjalnym, 1 090 stypendium rektora dla najlepszych student6w, natomiast 191

studenl6w uzyskalo stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych. Zapomogi wyplacono ponad 200
studentom.

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w rozpalrzylalqcznie 2 085 wniosk6w, w tym 1 929
jako organ pienruszej instancji oraz 156 w proceduze odwolawczej (wnioski o ponowne rozpatzenie
sprawy oraz odwolania od decyzli pieruszej instancji).

Podania i odwolania do Rehora
W minionym roku akademickim Rektor rozpatzyl 46 indywidualnych spraw studenckich. WiqkszoS6

z nich stanowily odwolania wniesione pzez student6w od decyzji dziekan6w wydzial6w w sprawach
dotyczqcych toku studi6w, a w szczeg6lnoSci: skreSlei z listy student6w, zmiany formy studi6w
z niestacjonarnej na stacjonamE oraz braku zgody na pzeprowadzenia egzaminu komisyjnego. Czg56
rozpatzonych spraw dotyczyla wniosk6w skladanych do Rektora w sprawie czq6ciowego lub

calkowitego zwolnienia z obowiqzku uiszczania oplat za zajgcia dydaktyczne z tytulu osiqgniqcia
wybitnych wynik6w w nauce.

Odplatno56 za studia
Zgodnie z Zazqdzeniem nr 21 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29.05.2015 r. wysoko5i
odplatno6ci za pelny cykl ksztalcenia dla student6w rozpoczynajqcych studia w roku akademickim
201512016 w pzypadku niestacjonarnych sludi6w pienruszego stopnia ksztaltowala sig w pzedziale
od 10 200 zl do 20 600 zl, na niestacjonamych studiach drugiego stopnia od 6 550 zl do 13 100 zl.

Natomiast na niestacjonamych jednolitych studiach magislerskich lqczna oplata za pelny cykl
ksztalcenia wynosila 21 000 zl, Koszty ksztalcenia na niestacjonamych studiach doktoranckich mie6cily
sig w pzedziale od 17 600 zl do 32 000 zl,

W roku akademickim 2015/2016 Rektor pozytywnie rozpalrzyl wnioski 2 student6w i3 doktorant6w
o zwolnienie z obowiqzku uiszczania oplat za zajqcia dydaktyczne w calo6ci lub w czg6ci w zwiqzku
z uzyskaniem wybitnych wynik6w w nauce. Zgodnie z decy4q Rektora calkowite zwolnienie
z odpfatno6ci uzyskal 1 doktorant, czg6ciowe zwolnienie z odplatno5ci (od 250/" do 50%) uzyskalo
2 student6w oraz 2 doktorant6w. Decyzje o zwolnieniu z obowiqzku uiszczania oplat podieto na
postawie Uchwaly nr 1738 Senatu Uniwersytelu w Bialymstoku z dnia 27,05,2015 r. w sprawie zasad
pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w zwalniania z tych oplat.

Domy studenta
Uniwersytet w Bialymstoku w roku sprawozdawczym dysponowal lqcznie 340 miejscami w dw6ch
domach studenta. Limity miejsc ptzyznane studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach
sludenckich oraz cennik oplat za mieisce w domach studenckich na rok akademicki 20152016 zostaty
ustalone pzez Rektora w porozumieniu z Parlamentem Studenckim oraz Radq Uczelnianq Samozqdu
Doktotant6w. Miesiqczna oplata za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 201512016

mie6cila sig w granicach od 380 do 470 zl,
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3.6. Mobilno56 student6w

Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim 201512016, w ramach Programu Mobilno6ci

Student6w MOSI mieli mo2liwo56 wyjazdu na studia semestralne i roczne do 21 polskich

uniwersytet6w,5 akademii oraz Instytutu PAN. W programie wziqlo udzial 14 student6w UwB, kt6zy

realizowali zajqcia na: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynala Stefana Wyszynskiego,

Uniwersytecie Jagiellohskim, Uniwersytecie Gdaiskim, Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu

i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ramach programu MOST, w roku akademickim 201512016,

z oferty proponowandl przez Uniwersytet w Bialymstoku skozystalo 3 student6w polskich uczelni,

w tym 2 student6w Uniwersytetu Warszawskiego oraz 1 student Uniwersytetu Wroclawskiego,

3,7. Studia doktoranckie

Rekrutacja

O pzyjqcie na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 ubiegato siq 133 kandydatdw.

W wyniku pzeprowadzonej rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie pzyjgto 108 os6b, Wyniki

rekrutacji pzeprowadzonej w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych prowadzEcych studia

doktoranckie obrazuje poni2sza tabela.

studia dol<torancke na rok akademicki 2U snh 6

Liczba doKorant6w
W roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 341 doktorant6w, z czego

na stacjonarnych studiach doktoranckich 273 osoby oraz na niestacjonamych studiach doktoranckich

68 osob, Liczbg uczestnikdw studi6w doktoranckich na poszczeg6lnych wydzialach pzedstawiono

w tabeli ooni2ei.

doktoranckich w roku akademickin 2015/2016

Nowo5ci dotyczqce studi6w doktoranckich
W roku akademickin201512016 utwozono studia doktoranckie w zakresie fizyki,

Tabela 11. Rekrutacta ne na

Foma studi6w
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Studia stacjoname 6 11 22 't4 55 108 121 16 33

Studia nieslacjonarne 10 39 61

Ra2em 6 11 22 14 55 108 131 E5 94

Tabela 12. Uczestnicv studi6w doldoranckich w

Forma siudi6w
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Studia stacjonarne 39 34 42 34 124 273 219 131 114

Studia niestacjonarne I 23 15 68 132 200 225

Razem ?o 43 DC 49 145 341 35t 331 339
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Pomoc materialna
Rektor, w porozumieniu z Radq Uczelnianq Samozqdu Doktorant6w, ustalil wysokoSi dochodu na

osobq w rodzinie doktoranta uprawniajqcq do ubiegania siq o stypendium socjalne, wysoko5ci stawek
stypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach dochodowych, stawki zwigkszenia stypendium

socjalnego, wysoko5i stawek stypendium specjalnego dla os6b niepetnosprawnych, wysokoSi stawek
stypendium dla najlepszych doktorant6w oraz maksymalnq wysoko66 jednorazowej zapomogi
obowiqzujqcych w roku akademickim 2015/2016.

W roku sprawozd awczym ze Swiadczei funduszu pomocy materialnej skozystalo 123 doktorant6w.
Liczbg poszczeg6lnych form pomocy materialnej udzielonej doktorantom pzedstawiono
w tabeli.

Nalczq6ciel pzyznawanq formE pomocy materialnej byly stypendia dla najlepszych doktorant6w, kt6re
stanowily ponad 71% pnyznanych 5wiadczei.

Do Odwolawczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorant6w wplynglo 26 odwolai. W 9 sprawach podjgto

rozstzygniecia kozystne dla doktorantow, tj. podjgto decyzje o pzyznaniu stypendi6w, w 15 sprawach
uteymano w mocy decyzle w pzedmiocie odmowy pzyznania stypendi6w, w 2 pzypadkach
pzekazano sprawe do ponownego rozpatzenia peez organ pienrvszej instancji.

Stypendia doktoranckie
W roku akademickim 2015/2016 o pzyznanie stypendium doktoranckiego ubiegalo siQ 143 doktorant6w
stacjonamych studi6w doktoranckich. Decyzjq Rektora slypendium w wysoko6ci 1 500 zl, na okres 12

miesigcy, pzyznano 55 doktorantom.

Zwigkszenie sgpendium doktoranckiego z dotacji projako6ciowej
W roku akademickim 2015i2016 o zwigkszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projako6ciowej

ubiegalo sig 145 doktorant6w stacjonarnych studi6w doktoranckich. Decyzjq Rektora stypendium
w wysokoSci 910 zl, na okres 12 miesigcy, pzyznano 70 doktorantom.

Samorzqd doKorant6w
W roku akademickim 2015/2016 Rada Uczelniana SamozEdu Doktorant6w Uniwersytetu
w Bialymstoku odbywala regularne, comiesigczne spotkania, na kt6rych omawiane ipodejmowane byly
decyzje dotyczqce biezqcych spraw doktoranckich zwiqzanych z funkcjonowaniem studi6w tzeciego
stopnia, dofinansowaniem wyjazd6w naukowych doktorant6w, a tak2e inicjatyw organizacyjno-
naukowych, kt6re odbywaly siq na UwB. Podobnie jak w latach popzednich RUSD opiniowala szereg
komunikat6w Rektora, w tym dotyczqcych kryteri6w i zasad pzyznawania pomocy materialnej
(wysoko6ci dochodu na osobe w rodzinie doktoranta uprawniajEcego do ubiegania sie o stypendium
socjalne i zapomogQ, wysokoSci stawek stypendi6w i zapom6g oraz cennika oplat za miejsce w domach
studenckich) oraz innych bie2qcych spraw, niezbqdnych do efektywnego funkcjonowania studi6w
doktoranckich. Pzedstawiciele samozqdu doktoranckiego aktywnie uczestniczyli w pracach komisji
uczelnianych i uczelnianych organ6w kolegialnych, wyra2ajqc opinig w istotnych dla spoleczno6ci
doktorant6w kwestiach oraz brali udzial w Zlazdach Doktoranckiego Forum Uniwersytet6w Polskich.

W lutym 2016 roku RUSD zorganizowala pienrvsze szkolenie dla doktorant6w z zakresu doskonalenia
kompetencji miqkkich z cyklu ,,Dobre praktyki".

Tabela 3 form pomocy materialnej przyznane doktorantom

Fomy pomocy materialnej
Liczba otrzymuiqcych

stvDendia
% 096lnei liczby

doktorant6w

Stypendium socjalne 40 12,1"k

Stypendium dla najlepszych doktorantdw 88 26,7"k

Stypendium speclalne dla os6b niepelnosprawnych 8 2,4%

Zapomogi 11 3,3%
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Dziqki wsparciu finansowemu ze strony wladz rektorskich i dziekaiskich Uniwersytetu w Bialymstoku

w roku sprawozdawczym RUSD dofinansowala organizacjg 2 konferencji naukowych:

o I Og6lnopolskiego Forum Mtodych Kryminolog6w Wsp6lczesna pnestQpczo$1 i patologie

spoleczne z perspektyuvy interdyscyplinarnych badan kryminologicznych (Wydzial Prawa),

. Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodlegloSci do wspolczesnoSci

(Wydzial Historyczno-Socjologiczny),

a tak2e dofinansowala krajowe i zagraniczne wyjazdy naukowe 18 doktorant6w,

3.8, Studia podyplomowe

Rekrutacja
W roku akademickin 201512016 na studiach podyplomowych rozpoczglo ksztalcenie 484 sluchaczy

roku akad emickim 20 1 5/20 1 614 :ja na studia pod w

Studia podyplomowe
Liczba

przyiQtych

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

Finans6w i rachunkowosci orzedsiebiorstw 58

Rachunkowose i audyt wewnQtrzny w jednostkach sektora publicznego 25

ZarzEdzanie zasobami ludzkimi 25

Obsluga celno-podatkovra i logistyczna migdzynarodowego obrotu towarowego 27

ZarzEdzanie w jednostkach SamorzAdu Terytorialnego 14

Psychologia w zarzqdzaniu 9

Wydzial Filologiczny

Logopedii 40

Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa 33

Wydzial Historyczno-Sociologiczny

Archiwistyki I
H stonl 12

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Edukacji elementarnej 64

Terapii Pedagogicznel 20

Wydzial Prawa

ZamOwien publicznych 27

Administracji publicznej 62

Doradztwo podatkowe 31

Mediatorow sAdowych IJ

Ksztalcenia tlumaczy pzysigglych igzyka angielskiego 15

Razem 484

Liczba sluchaczy studi6w podyplomowych
W roku akademickim 2015/2016 na UwB studiowalo 707 sluchaczy studi6w podyplomowych. Liczbq

sluchaczy studiow podyplomowych w okresie czterech ostatnich lat akademickich pzedstawia tabela.

Tabela 15, Sluchacze studi6w latach 2012-2016)odypnmowycn u

Rok akademicki Liczba sluchaczy

2012t2013 1484

2013t2014 1046

201412015 781

2015t2016 707

2'7
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Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2015/2016
W roku akademickim 2015/2016 prowadzono ksztalcenie na 17 rodzalach studiach podyplomowych, co
stanowi 18% pelnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu w tym zakresie.

Nowo5ci dotyczqce studi6w podyplomowych
W roku akademickim 2015/2016 powolano nastepujEce studia podyplomowe:

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
o Zaz$zanie plamwkq medycznq
Wydzial Filologiczny
. Literatura i kultura Podlasia. Edukacja - animacja - promocja

Wydzial Pedagogiki i Psychologii
. 0ligofrenopedagogiki
Katedra Teologii Prawoslawnej
o Teologiaprawoslawnaiikonografia
Centrum Edukacji Ustawicznej
r Coaching Rodzinny

3.9. Zawodowa promocja student6w i absolwent6w

Podstawowymi obszarami dzialania Biura Karier Uniwersytetu w Biatymstoku w roku sprawozdawczym
byly:

. poradnictwo zawodowe - pzygotowanie student6w i absolwent6w do funkcjonowania na rynku
pracy,

o poSrednictwo pracy - wsp6lpraca z pracodawcami,

. badanie los6w absolwent6w UwB,

W zakresie poradnictwa zawodowego pzeprowadzono indywidualne rozmowy doradcze oraz
doradztwo grupowe - warsztaty, prezentacje, wyklady. Na podstawie informacji pozyskanych w trakcie
spotkai z klientami biura oraz danych pochodzqcych z analizy wypelnionych pzez student6w ankiet,
pracownicy biura wsp6lnie ze studentami (absolwentami) okreslali dalsze formy wspdlpracy.
W zale2noSci od potzeb zainteresowani otzymywali informacje i pomoc dotyczqcq twozenia
dokument6w aplikacyjnych, pzygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji
o ofertach pracy w kralu - budowania element6w indywidualnej ,Scie2ki kariery". Z poradnictwa

zawodowego (grupowego i indywidualnego) skozystalo okolo 280 os6b.

W ramach poradnictwa zawodowego - grupowego w lutym 2016 roku zorganizowano kolejnq edycjg
Zimowej Akcji Warsztatowej sktadajqcej sig z 5 warsztat6w z zakresu rynku pracy oraz umiejgtnoSci

interpersonalnych. Uczestniczylo w nich okolo 70 os6b.

W ramach po6rednictwa pracy pozyskano 363 oferty pracy, w tym 260 ofert pracy stalej oraz 103 oferty
pracy dorywczej, 69 ofert program6w praktyk i sta2y. Z mo2liwo5ci uzyskania konlaktu z pracodawcq
skozystaly 254 osoby.

W roku akademickim 2015/2016 zarejestrowano ponad 10 955 wej56 na strone Biura Karier.

W kwietniu 2016 roku Biuro Karier zorganizowalo Targi Pracy. Warsztatowa forma organizacji tego
pzedsiewziecia umozliwila studentom i absolwentom naszej uczelni bezpo6redni kontakt
z oracodawcami.

Biuro Karier jako agencja poSrednictwa pracy aktywnie uczestniczylo we wszystkich wydazeniach
organizowanych pEez Instylucie Rynku Pracy oraz na bie2qco zbieralo iinformowalo student6w
i absolwent6w o sytuacji na podlaskim i krajowym rynku pracy.

W roku sprawozdawczym kontynuowano badania los6w i karier zawodowych absolwent6w
Uniwersytetu w Bialymstoku w ramach podjqtej w 2010 roku wsp6lpracy z Centrum Ksztalcenia

Ustawicznego w Bialymstoku. Analiza pzeprowadzonych badai wskazala na niewielki, ale staly wzrost
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zatrudnienia w6r6d absolwent6w. Biuro Karier opracowalo nowe zalo2enia zwiqzane z prowadzeniem

moniloringu karier zawodowych absolwent6w, ktore powinny wplynqd na zwigkszenie liczby

respondent6w, a takze dawai wigkszq swobodq w zakresie pordwnywania wynikow badan

prowadzonych pzez uczelnig oraz podmioty zewnQtzne (m.in. MNiSW).

4. Pracownicy Uniwersytetu

Og6lna liczba zatrudnionych na Uniwersytecie w Biatymstoku wynosi 1320, w tym 761 nauczycieli

akademickich i 559 pracownikow niebgdqcych nauczycielami akademickimi.

W roku akademickim 2015/2016 odznaczenia paristwowe otzymalo 26 pracownikow.

4.1, Nauczyciele akademiccy

Liczba zatrudnionych w Uniwersytecie w Bialymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich

pzedstawia sig nastepujqco: samodzielnych pracownikow nauki - 250, w tym 51 profesorow

zwyczajnych, 19 profesor6w nadzwyczajnych z tytulem, 115 profesorow UwB, 65 adiunkt6w

z habilitacj4 Pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci, starsi wykladowcy, wykladowcy,

lektozy, instruktozy i kustosze dyplomowani) stanowiq liczbg 51 1 .

Tabela 16. Nauczyciele akadeniccy - stan zatrudnienia na dzieh 31.07.2016 r. (bez osob

pnebywajqcych na urlopach wychowawczych i bezplalnych)

W roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie w Bialymstoku mianowano 5 os6b na stanowisko

profesora zwyczajnego na czas nieokreSlony, zatrudniono 4 osoby na stanowisko profesora

nadzwyczajnego na czas okre5lony, za5 6 osob, kt6rym uplynql S-letni okres zatrudnienia na tym

stanowisku - zatrudniono na czas nieokreslony.

W roku akademickim 2015/2016 (do 31.07,2016 r.) 1 osoba uzyskala tytul naukowy, 10 os6b uzyskalo

stopien naukowy doktora habilitowanego oraz 14 os6b uzyskalo stopiei naukowy doktora.

Stanowisko Pelnozatrudnieni Nieoelnozatrudnieni

Og6lem zahudnieni: 761 712 49

Pracownicy samodzielni,

w tym:

- profesorowiezwyczajni

- profesorowie nadzwyczajni z tytulem

- profesorowie UwB

- adiunkci z habilitacjq

247

51

19

113

64

Adiunkci 238 7

Asystenci 141 14

Starsi wykladowcy 37 14

Wykladowcy 26 z

Lektozy 17 8

Instruktozy 4 1

Starszv kustosz dyplomowany 1

Kustosz dyplomowany

29
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Tabela 17. Nauczyciele akademiccy z uwzglqdnienien sfanowsk wg jednostek organizacyjnych - stan
zatrudnienia na dzieh 31.07.2016 r. (bez os6b pnebywajqcych na urlopach wychowawczych
ibezplatnych)

Tabela 18. Nauczycble akademiccy z uwzglqdnieniem stopni naukowych itytufu, wieku emerytalnego
iUwB jako dodatkowego miejsca pracy - stan zatrudnienia na dzieh 31.07.2016 r. (bez os6b

Jodnostlr oqanhacyrD
3l-
ET

Et
&E
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FEE
gEE
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g

o
Wydzial Biologicmo-Chemiczny 12 11 45 39 111

Wydzial Ekonomii i ZarzAdzania 3 22 u 18 77

Wydzial Filologiczny o 18 az za I 3 14 127

Wydzial Fizyki 3 10 12
,|

30

Wydzial Historyczno-Socjologiczny o 2'l 46 7 'l 86

Wydzal Matematyki i Informatyki 3 12 28 13 o 3 65

Wydzial Pedagogiki i Psychologii 3 11 37 30 10 5 96

Wydzial Prawa 13 ZJ 48 13 8 106

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wlnie

c o 1 t8

SPNJO 7 15 I 31

SWF|S 3 t 3 8

Kaledra Teologii Katolickiej 2 2

Katedra Teologii Prawoslav'rnej 3

Biblioteka Uniwersvtecka 'l 1

Og6lem 51 134 310 155 5t 28 25 5 1 761

,rzebwaiacvch na urlopach wvchowawczvch i bezplatnvcl

JednGtka organizacyina
Prof. D1

hab.
Dl ilgr Og6hm

lY tym:

w wEku
erpryhlnyn

UwB lako
dodat(orc

miejs{e pract/
w tym na pelnym

eEue

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 13 31 51 16 111 J 0

Wydzial Ekonomii i Zanqdzania 21 37 13 77 6 0

Wydzial Filologiczny 8 28 63 28 127 7 15t2

Wydzial Fizyki '7 10 12 1 30 1 I

Wydzial Historyczno-Socjologiczny I 5Z 38 7 86 7 4

Wydzial Matematyki i Informatyki 6 11 39 I 65 5 1

Wydzial Pedagogiki i Psychologii 17 59 17 96 I
Wydzial Prawa 17 24 60 5 106 10

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

1 J I 18 1 5t2

SPNJO 0 0 26 31 J 7

SWFiS 0 0 0 8 8 4 0
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Katedra Teologii Katolickiej 0 1 1 0 2 0 0

Katedra Teologii Prawoslawnej 0 a
1 0 3 0 3

Biblioteka Uniwersvtecka 0 0 0 1 1 1 0

Og6lem 70 180 371 't40 761 47 55/4
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Tabela 20. Zatrudnienie nauczycieli akademickich (bez os6b przebwaiqcych urlopach

4.2. Pracownicy niebedqcy nauczycielami akademickimi

Pracownik6w niebgdqcych nauczycielami akademickimi (pracownicy: administracyjni, techniczni,

biblioteczni, obslugi) zatrudnionych w Uniwersytecie jest 559.

Tabela 21. Pracownicy niebpdqcy nauczycielami akademickimi - stan zatrudnienia na dzieh

31 .07 .201 6 r . (bez osob przebywaiqcych na urlopach wychowawczych i bezplatnych)

Tabeta 19. Zatrudnienie nauczycieli akadenickich na poszczegolnych wydzialach w slosunku do liczby

student6w btan na X11.2015 r.

Wydzial Nauczyciele
akademiccf

Liczba

sludenlow
LEzba studento$
na 1 pracownika

2015t2016

Liczba studentdw
na 1 pra@wnika

20142015

Liczba studento'r'/

na 1 pramwnika

2013t2014

Liczba sludentow
na 1 pracownika

2012D013

Biologiczno-Chemiczny 111 607 5,46 5,17 5,04 5,98

Ekonomii i ZarzEdzania 77 2437 31,64 32,06 30,83 30,13

Filologiczny 127 1529 12,03 12,45 11,80 12,87

F zyk 30 46 1(? 1,58 2,0 2,87

Historyczno-
Socioloqiczny

86 943 10,96 10,45 10,0 11,07

l,4atematyki i Informatyki 65 547 8,41 8,32 8,01 8,62

Pedagogikr i Psychologii 96 2160 22,5 23,55 24,33 28,87

Prawa 106 3577 33,74 32,60 32 33,54

Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie

18 439 24,38 24 25,05 25,38

, ch ow awczv c h i bezplatn
Grupa stanowisk Stan na dziei

31 07 .2013 r
Stan na dziei
31 .07 .20'14 t.

Stan na dziei
31.07 2015 r

Stan na dziei
31 .07 2016 r.

Profesorow 225 195 189 185

Adiunktow i starszych
wvkladowc6w

301 390 370 361

Asystent6w, wykladowc6w,

lektor6w, instruktor6w, kustoszy

dyplomowanych

306 249 217 215

Og6lem 832 834 776 761

Jednostka organizacyjna Pracownicy

administracyjni

Pracownicy
techniczni

Pracownicy
biblioteczni

Pracownicy
obslugi

Og6lem

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
(Stacia Terenowa w Gugnach)

10 42 (71 6 62 (7)

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania 15 3 6 14 (2\ 38 (2)

Wydzial Filoloqiczny 14
,)

3

21 (3) 57 (3)Wydzial H istoryczno-Socjologiczny 11 1 5

Wydzial Fizyki 4 11 ) 1 18

Wydzial Matematyki i lnformatyki 8 3 2 1 14
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Wydzial Pedagogiki i Psychologii 18 5(1 I 20 (3) 52 (41

Wydzial Prawa 21 5(1 8 16 (2) 50 (3)

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

8 1 2(1) 't1 (1)

Biblioteka Uniwersvtecka 3 (1) 2 49 (1 10 (2) 64 (4)

Studium Wychowania Fizyczneqo i Sportu 1 I 8 (2) 10 (2)

Studium Praktycznej Nauki Jqzyk6w
Obcych

1 1

Katedra Teoloqii Prawoslawnei 1 (1) 1(1)
Katedra Teoloqii Katolickiei 1 1

Centrum Edukacii Ustawicznei 1 4

Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze
im, Profesora Andzeia Mvrchv

J 3

Uniwersvteckie Centrum Obliczeniowe 3 ?

Uniwersytet Otwarty UwB 1 1

Archiwum Uniwersytetu 1 1

Wydawnictwo Uniwersytetu
w Bialymstoku

1 4

Domy studenta 1 11(4\ 13 (4)

Administracja centralna
i pracownicv obsluqi

126 (3) 25 (2) 151 (5)

Og6fem 252(5) 82 (e) 8e (1) 136 (21) 55e (36)
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( . . .) w tym liczba os6b zatrudnionych w niepelnyn wymiaze czasu pncy

Tabela 22, Zatrudnienie pracownik6w niebgdqcych nauczycielami akadenickini (bez osob

5. Dziatalno66 naukowa

5.1. Finansowanie badaf
Uniwersytet w Bialymstoku w 2015 roku otzymal na prowadzenie dzialalno6ci naukowo-badawczej
Srodki finansowe w kwocie 10474 407 zl (56,230/o dotacje MNiSW, 38,19% prolekty badawcze (GR)

finansowane pzez NCN, 5,15% projekty rozwojowe finansowane pzez NCBR oraz 0,43% prace

badawczo-uslugowe zamawiane pzez inne podmioty).

Tabela 23. Zestawienie 2r6del finansowania dzialalnoici w latach 2014-2016

Badania mlodych

)rzeDwalEcycn na unopacn wycnowawczycn t Dezptanyc
Grupa stanowisk Slan na dziei

31.07.2013 r.

Stan na dzien
31 .07 .2014 r.

Stan na dzien

31.07.2015 r.

Stan na dzien

31.07.2016 r.

Pracownikow administracyinych 257 252 247 252
Pracownik6w technicznvch 79 79 79 82

Pracownik6w bibliotecznvch 96 B9 88 89
Pracownik6w obsluoi 183 178 153 136

Og6lem 615 598 567 559

4 314 370

!qq[0rc6w (B[4N) 547 980



Ukzymanie specjalnego

urzqdzenia badawczego

{SPUB)
148 000 1 235 000

.)
378 600 3

Projekty badawcze - granty
(GR) 3 687 528 63 4 000 335 50 3 913 372 50

Projekty rozwojowe 840 517 6 539 912 4 271877 3

Programy Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wy2szego
(NPRH, Mobilnosc Plus,

Diamentowy Grant)

'1 005 321 700 534 11 1 306 840 9

Nagrody i stypendia

naukowe l/inistra Nauki

i Szkolnictwa Wyzszego dla

wybitnych mlodych

nauK0wcow

241 480 I 433 600 8 341 650 6

Finansowanie wspolpracy

naukov'/ei z zaqranica 11 500 1

Inwestycje aparaturowe 450 000 1

Prace badawczo-uslugowe
zlecone Vzez inne

DOdmiotv

69 632 5 43 466 4

Razem 10 496 298 399 10 474 407 390 11 074 689 342

Uniwersytel w Bialymstoku - Sprawozdanie z dzialalnosciw roku akademickim 2015/2016

Dotacja podmiotowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego na utzymanie potencjalu badawczego

(BST) w roku 2015 wynosila 4 062 680 zl, z czego finansowanie otzymalo 168 tematow badawczych.

W 2016 roku Srodki finansowe Wzeznaczone na utzymanie potencjalu badawczego wynoszq

4 314 370 zl, w ramach tej dotacji finansowanych jest 175 tematdw badawczych,

Finansowanie dzialalno6ci statutowej w latach 2015-20'16 poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych

uczelni oraz kategorie naukowe jednostek pzedstawia poniZsza tabela.

2015-2016

W 2015 roku uczelnia otzymala dotacjg celowq na prowadzenie badari naukowych lub prac

rozwojowych oraz zadan z nimi zwiqzanych, sluzEcych rozwojowi mlodych naukowcow oraz

uczestnik6w studiow doktoranckich finansowanych w wewnQtnnym trybie konkursowym (BMN)

w kwocie 458 880 zl, z ld1 dotacji finansowanych bylo 140 prolekt6w naukowo-badawczych

W2016roku zostala pzyznana dotacja w wysokoSci 547 980 zl, w ramach tej dotacji finansowanie

otzymalo 96 projekt6w naukowo-badawczych.

Tabela 24. Kateqoie i kwotv dotacii pn UwB w latach

Nazwa iednostki
Kategoria Kwota dotacii w PLN

Kwota dotacji
w stosunku do roku

popzedniego

"/"2016 2015 20't6

Wydzial Biologiczno-Chemiczny A 1327 300 1 383 070 104,20

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania B 182920 215290 117,69

Wydzial Filologiczny B 372090 446 690 120,04

Wydzial Fizyki A 430 800 430 800 100,00

Wydzial Historyczno-Socjologiczny 530150 535 9'10 101,08

Wydzial Matemalyki i Informatyki B 338150 340 1 10 100,57

Wydzial Pedagogiki i Psychologii B 373260 418 000 111,98

Wydzial Prawa 439 160 462780 105,37

Wydzial
w Wilnie

Ekonomiczno- | nf ormatyczny B 68 470 81 720 119,35

Razem 4 062 680 4314370 106,19
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W 2015 roku Wydzial Biologiczno-Chemiczny otzymal dotacjg podmiotowq w wysoko6ci
120 000 zl na finansowanie koszt6w zwiqzanych z utzymaniem specjalnego utzEdzenia badawczego
(SPUB) pn. 

"Laboratorium 
badah molekularnych bakterii owadob6jczych o potencjalnym zastosowaniu

w produkcji biologicznych insektycyd6w" oraz w roku 2016 dotaclq w wysokoSci 120000 zl. W roku

2016 Wydzial Biologiczno-Chemiczny otzymal r6wnie2 dotaclq podmiotowE w wysokoSci 143 600 zl na
finansowanie SPUB pn. ,,Centrum Syntezy iAnalizy BioNanoTechno", natomiast Wydzialowi Fizyki

zostala pzyznana dotacja w wysokoSci 115000 zl na SPUB pn. ,,Laboratorium femtosekundowych
czasowo-pzestzennych badai opto-magno-fotonicznych".

W 2016 roku zostaly pzyznane z Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wy2szego Srodki finansowe na lata
2016-2017 na zadania z zakresu dzialalno6ci upowszechniajEcej naukg w ramach ,dzialalno6ci
wydawniczej" w wysoko6ci 290 064 zloraz w ramach ,,upowszechniania" w wysoko5ci 1720Q02t,

W 2015 roku do MN|SW zostalo zlo2onych 11 wniosk6w o pzyznanie stypendium naukowego dla
wybitnego mlodego naukowca, a w 2016 roku 6 wniosk6w.

W 20'15 roku zlo2ono 10 wniosk6w o stypendium naukowe do Fundacji na .z:ecz Nauki Polskiej
w ramach programu START. W 2016 roku zostala podpisana 1 umowa o stypendium naukowe
w ramach programu START na Wydziale Biologiczno-Chemicznym (dr Julita Sadowska), kt6rej kwota
finansowania wynosi 28 000 zl.

W 2015 roku na finansowanie pzez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego uczestnictwa w programie

,,Mobilno6i Plus" w latach 2013-2015 zostala pzyznana kwota 51 800 zl.

W 20'15 roku zlo2ono do MN|SW 23 wnioski na projekty realizowane w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki. W 2015 roku w ramach zlo2onych wniosk6w zostala podpisana jedna umowa na

finansowanie projektu na kwotq 539 160 zl, kt6ry bqdzie realizowany na Wydziale Filologicznym.
W 2016 roku r6wnie2 zostala podpisana jedna umowa na finansowanie projektu w wysokoSci

1217 4002li, kt6ry bgdzie realizowany na Wydziale Historyczno-Socjologicznym.

W 2015 roku byly realizowane dwa pqekty finansowane w ramach programu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego pn. ,,Diamentowy Grant". Jeden projekt jest wykonywany na Wydziale Ekonomii
i Zarzqdzania, a wysoko6i dofinansowania w 2015 roku wynosila 85 140 zl, zal w 2016 roku wynosi
33 700 zl. Natomiast drugi projekt jest realizowany na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, wysoko6i
jego dofinansowania w 2015 roku wynosila 25 600 zl, a w 2016 roku wynosi4T 850 zl.

W roku 2015 zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 79 wniosk6w o finansowanie projekt6w

badawczych (grant6w) oraz podpisano 14 um6w na finansowanie projekt6w badawczych na lqcznq
kwotg 4 387 041 zl.

W 2016 roku zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 22 wnioski o finansowanie projekt6w badawczych
oraz podpisano 9 um6w na realizacie projekt6w badawczych na lqcznEkwotg 2 930 860 zl.

W 2015 roku zostal zlozony 1 wniosek do konkursu HARMONIA - na finansowanie projekt6w

badawczych realizowanych w ramach wsp6lpracy migdzynarodowej, 2 wnioski do konkursu MAESTRO
oraz 1 wniosek do konkursu SONATA BlS.

W 2015 roku zostal zloZony do Narodowego Centrum Nauki 1 wniosek do konkursu FUGA, 3 wnioski do
konkursu ETIUDA oraz 1 wniosek do konkursu SYMFONIA.

W 2016 roku zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 1 wniosek do konkursu FUGA oraz '1 wniosek do
konkursu ETIUDA, na kt6re pzyznano finansowanie w lqcznej wysoko6ci 542700 d.
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Tabela 25. Wykaz zlo2onych wntosk6w na proiekty badawcze w latach 2013-2016 w konkursach

NCNINCBRlonldttl!v

Wyszczeg6lnienie 2013 2014 2015 2016

Narodowe Cenhum Nauki

Liczba zlo2onvch wniosk6w 't11 121 79 22

Liczba zawartvch um6w 1',! 12 14 I
Wsp6lczynnik sukcesu 10Yo 10o/o 18%

Narodowe Centrum Badati i Rozwoju

Liczba zlo2onych wniosk6w 7 5 1 1

Liczba zawartych um6w 2', 1* 0 0

Wspolczynnik sukcesu 28Yo 20Yo OYo 0o/o

'lJmowy zawade w ramach konsorci'w, UwB wystQpule iako paftner

W 2015 roku w uczelni byly realizowane 3 pqekty z zakresu badari rozwojowych i prac rozwojowych na

Eecz obronnosci i bezpieczeristwa panstwa finansowanych paez Narodowe Centrum Badari i Rozwoju

w wysokosci 443 912 zI. W 2016 roku sq realizowane 3 prolekty, kt6rych kwota dofinansowania wynosi

271 877 zl. W 2015 roku byl r6wnie2 realizowany jeden projekt w ramach programu ,,lnnowacje

Spoleczne", ktdrego kwota dofinansowania pEez Narodowe Centrum Badah iRozwoju wynosita

96 000 zl wszystkie projekty rozwojowe, finansowane pzez NCBR, sq realizowane w ramach

konsorcj6w naukowych na Wydziale Prawa,

Obecnie, w 2016 roku, w naszej uczelni sq realizowane 62 proJekty naukowe, w tym:

r 44 projekty badawcze z NCN (OPUS - 22, SONATA - 4, PRELUDIUM - 18)'

o 1 projekt dla do6wiadczonego naukowca MAESTRO,

. 2 projekty w ramach wspolpracy miQdzynarodowej HARMONIA,

o 1 projekt SONATA BlS,

o 1 projekt na sta2 krajowy podoktorski FUGA,

o 1 projekt na stypendia doktorskie ETIUDA,

. 7 projekt6w NPRH,

o 3 projekty rozwojowe z NCBR,

o 2 projekty Diamentowy Grant.

W 2015 roku wykonano 4 prace badawczo-uslugowe zlecone pzez inne podmioty na kwotq 43 466 zl,

W 2015 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo?yl do MN|SW 2 wnioski o sfinansowanie planowanych

zakup6w aparatury naukowo-badawczej na 2016 rok na lqcznq kwotg 3 145 000 zl

Lqczna warto6d aparatury naukowo-badawczej zakupionej w 2015 roku, niezale2nie od 2r6del

finansowania, wynosila 17 522 000 zl, z czego ptzypada na:

. Wydzial Biologiczno-Chemiczny ' 10 008 000 zl

o Wydzial Fizyki - 5 803 000 zl

o Wydzial Matematyki i Informatyki - 1 711 000 zl

WartoS6 aparatury naukowo-badawczej zakupionej w 2016 roku wynosi 367 000 zl idotyczy:

. Wydzialu Biologiczno-Chemicznego 336 000 zl

o Wydziatu Fizyki 20 000 zl

o Wydzialu Matematyki i Informatyki - 11 000 zl

W 2015 roku Uniwersytet w Bialymstoku z\o2yl do Urzqdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

3 wnioski o udzielenie patentu na wynalazek (lnstytut Chemii).

w 2015 roku Uz4d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydal 4 decy4e o udzieleniu na Eecz

Uniwersytetu w Bialymstoku patenlu na wynalazki pt :
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. Biosensor do oznaczania aromatazy z wykozystaniem inhibitora P.398307 (lnstytut Chemii),
r Biosensor do oznaczania aromatazy z wykozystaniem pzeciwciala P.398306 (lnstytut Chemii),
o Spos6b separacji chorobotw6rczych bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

i Staphylococcus ureus oraz gzyb6w Candida albicans P.401362 (lnstytut Biologii, lnstytut Chemii),
. Biosensor do oznaczania podoplaniny P.397281 (lnstytut Chemii).

W 2016 roku Europejski Uzqd Patentowy wydal decyzjg o udzieleniu na necz Uniwersytetu
w Bialymstoku patentu na wynalazek pt.:

. Spos6b pomiaru jednorodno6ci materialu pzewodzqcego prqd elektryczny EP 2 835 633 (Wydzial

Fizyki).

W 2016 roku Uniwesytet w Bialymstoku zlo2yl do Uzgdu Patentowego RP 2 wnioski o udzielenie
patentu na wynalazek (lnstytut Chemii).

Uniwersylecka Komisja ds. Wasno6ci Intelektualnej do lipca 2016 r. pozytywnie zaopiniowala kolejnych
5 zgloszei o udzielenie patentu na wynalazek.

Wedlug stanu na dzieh 25.07 .2016 r. 9 udzielonych patent6w na zecz Uniwersytetu w Bialymstoku jest

utzymanych w mocy, natomiast 13 zgloszei patentowych jest w trakcie rozpatrywania pnez Urzqd
Patentowy RP,

5.2. Rozw6jnaukowy

Uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania
Uniwersytet w Bialymstoku posiada 10 uprawniei do nadawania stopnia doktora i 6 uprawnieil
do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

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

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

wydzial.
o Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

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

ekonomicznych w zakresie ekonomii.
. Wydzial Filologiczny od 2000 r, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

humanistycznych w dyscyplinie jgzykoznawstwo.

o Wydziat Filologiczny od 2006 r, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

o Wydzial Fizyki od 1996 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych
w dyscyplinie fizyka. W 2008 roku zmiana - doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki,

o Wydzial Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych od 1993 r.

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

nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. W 2013 roku zmiana - doktora nauk
spolecznych w zakresie socjologii,

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

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

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

prawnych w dyscyplinie prawo.
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. Wydzial Ekonomii i Zazqdzania od 2002 r. do nadawania

habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia,

. Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2010 r. do nadawania

habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,

o Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2010 r. do nadawania

habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

o Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2014 r, do nadawania

habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia,

r Wydzial Fizyki od 2015 r. do nadawania stopnia naukowego

lizycznych w dyscyplinie fizyka.

Stopnie i tytuly naukowe

stopnia naukowego doktora

stopnia naukowego doktora

stopnia naukowego doktora

stopnia naukowego doktora

doktora habilitowanego nauk

Tabela 26. Stopnie itytuly naukowe uzyskane przez pracownikow UwB w roku akademickim 20152016

do 31.08,2016 r.

Jednoslka organizacylna
Eto

o
o
ct

Doktoraty
E
.o
C''o

I

Habilitacje

=o

o)

=

.q
E

o)

=

.q
6

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 5 5 2 14 1

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania 2 2

Wydzial Filologiczny 1 1 3 3

Wydzial Fizyki
,|

Wydzial Historyczno-Socioloqiczny 1 1 1

Wydzial Matematyki i Informatyki 1 1 1 1

Wydzial Pedaqoqiki i Psychologii 4 1

Wydzial Prawa 1

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

Katedra Teolooii Katolickiei 1

RAZEM 14 13 1 10 3 7 2

Tabela 27. Stopnie naukowe nadane pzez uprawnione jednostki UwB w roku akademickim 2015/2016

(do 31 0!.2016 r.

Jednostka organizacyina Doktoraty Habilitacje

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 5
,,

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania A

Wydzial Filologiczny 0

Wydzial Fizyki 0

Wydzial Historyczno-Socjologiczny 3 0

Wydzial Pedaooqiki i Psychologii /, 0

Wydzial Prawa 11 3

RAZEM 33 6
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6. Wspolpraca z zagranicq

6.1. Migdzynarodowa wsp6lpraca naukowa

Uniwersytet w Bialymstoku ma podpisanych 65 um6w o wspolpracy naukowej z partnerami

zagranicznymi. Zawarta zostala takze umowa o wsp6lpracy edukacyjnej, dotyczqca rekrutacji

Tabela 29. Zestawienie publikacji za lata 2012-2015

WydziaY

Katedra

2012 2013 2014 2015

Liczba
publikaqi

LGzba
punKdw

Liczba
publikacji

Liczba
punKdw

Liczba
publikacl

Liczba
punklow

Liczba
publikacjl

LGZOA

punkt6w

Biologiczno-Chemiczny 148 2872 183 3306 155 3098 184 38M

Ekonomii i Zazadzania 327 1491 250 1359 239 1474 168 1288

Filologiczny 251 1777 378 2252 320 1963 243 2176

Fizyki 44 1220 915 49 1265 55 1471

H istoryczno-Socjologiczny 393 2222 QAA 1759 223 1759 205 1825,75

Matematvki i Informatvki 45 629 72 1035 101 1455 67 1208

Pedagogiki i Psychologii 243 1191 312 1664 zc5 1292 215 1596

Prawa 403 2305 459 1973 46'1 2266 507 2327

Ekonomiczno-l nformatyczny

w Wilnie
37 222 to 117 20 214 32 425

Katedra Teologii Katolickiej 1.) 97 12 67 10 59 6 39

Katedra Teologii Prawoslawnej 3 0 2 ZJ 6 114 I 98

Razem 1906 14026 2074 14471 1837 14959 1691 16257,75

Tabela 30. Konferencje organizowane pnez wydzialy w latach 2012-2015

Wydzial
Katedra

Konferencje

miedzvnarodowe

Konferencje

kraiowe

Konferencje
studenckie

2015 2014 2013 20't2 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 20't2

Biologiczno-Chemiczny
0 1 0 2 6 3 t 5 3 2 0

Ekonomii i Zazqdzania 2 1 1 2 5 7 0 3 3 1

Filologiczny 2 5 3 3 12 7 9 10 3 3 3

Fizyki 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historyczno-Socjologiczny 3 1 6 I 5 3 1 2 4 3

llatematyki i Informatyki 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1

Pedagogiki i Psychologii 0 2 0 0 6 6 6 6 0 1 7 2

Ptawa 4 I 2 14 11 9 6 8 I 10

Ekonomiczno-lnformatycmy
w Wilnie 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Katedra Teologii Katolickiej 2 0 'l 4 6 4 5 2 0 0 0 0

Katedra Teologii Prawoslawnej 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0

Razem 21 22 19 21 56 41 43 40 14 23 27 19
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student6w z Chin i Tajlandii na studia w jgzykach obcych oferowanych przez Uniwersytet
w Bialymstoku,

W roku akademickim 2015/2016 zostaly podpisane umowy z podanymi ni2ej partnerami:

o Grodziefski Uniwersytel Pafistwowy im. Janki Kupaly (BialoruS), kontynuacja,
. Odeski Uniwersytet Narodowy im, llji Miecznikowa,
o Narodowy Uniwenytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie,
o Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Instytut Cybernetyki,
o Czeska Akademia Nauk w Pradze, Instytut Fizyki,

o LitewskiUniwersyletEdukologiczny,
o Riazafski Uniwersytet Paistwowy (Federacja Rosyjska),
r The Baltic Sea Region University Network.

6.2. Wymiana osobowa

Zostaly zrealizowane zagraniczne wyjazdy slu2bowe w nastgpujqcych celach:
o na konferencje naukowe - 230 (w tym 4 studentow),
o naukowo-badawczych - 252 (w tym 57 student6w),
o prowadzenie zajq6 na Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym w Wilnie - 283 .

Najwigcej wylazd6w bylo do nastgpujqcych kraj6w: BialoruS, Ukraina, Litwa, Czechy, Rosla, Niemcy,
Lotwa, Portugalia, Hiszpania, Wlochy, Wielka Brytania, Francja, Finlandia, Szwecja, Dania, Japonia,
Turcja, Uzbekistan, Chiny, Gruzja, Serbia, Kosowo, Brazylia.

Uniwersytet w Bialymstoku goScil 125 cudzoziemc6w z Bialorusi, Rosji, Ukrainy, Stan6w
Zjednoczonych, Czech, Serbii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Kamerunu, Indii, Francji, Niemiec, Slowac,.,
Holandii, w tym:

o w ramach um6w - 62 (w tym 40 osob w ramach Sieci Uniwersytet6w Pogranicza),
o na zaoroszenia - 63.

W roku akademickin201512016 na Uniwersytecie w Bialymstoku pzebywalo:
r na studiach doktoranckich 2 osoby: 1 obylivatel Litwy, 1 obywatelka Ukrainy,3 stypendyst6w

Rzqdu RP, 2 osoby z Ukrainy (uzupelniajqce jednoroczne studia na Wydziale Historyczno-
Soclologicznym oraz na Wydziale Prawa), 1 osoba z Uzbekistanu (uzupelniajqce

fednoroczne studia na Wydziale Ekonomii i Zazfizanial,
. 2 stypendystki w ramach Programu Stypendialnego Fulbright, dotyczEce Programu English

Teaching Assistants (1 osoba na Wydziale Filologicznym/filologia angielska, 1 osoba na

Wydziale Biologiczno-Chemicznym),
. 2 Laureat6w Nagrody Lwa Sapiehy,
o 1 Laureat Nagrody lwana Wyhowskiego,
o 23 student6w w ramach Programu Stypendialnego Polski ER/SMUS dla Ukrainy. Studenci

od pa2dziemika 2015 roku do lutego 2016 uczgszczali na zajecia na zadeklarowanych
kierunkach studi6w.

6.3. ProjeKy badawcze realizowane pJzez UwB

o SEAGULL - Smaft Educatbnal Autonomy through Guided Language Leaming. The online
platforn for guided language exchange - w ramach Programu Comenius. Kierownik prac:

drAnna Maria Harbig, Studium Praktycznej Nauki Jqzyk6w Obcych. Czas trwania projektu:

1 .1 1 .2012-31 .1 0.201 5.

. Synmetry nethods for ditferential equations and their discrefization - w ramach Polsko-
Czeskiego Programu Wykonawczego. Kierownik prac: dr Tomasz Czylycki, Wydzial
Matematyki i Informatyki. Czas trwania prolektu: 2016-2017.
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. lndependent verification of Mizar logic - w ramach programu wymiany osobowej w ramach

wspolpracy naukowej i naukowo-technicznej z Austriq na lata 2016-2018. Kierownik prac:

dr Karol Pqk, Wydzial Matematyki i Informatyki.

c Wsp6lpraca, badania i rozw6i na zecz teleskopu Ernsteina - per asperc ad aslra Kierownik

prac: prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Wydzial Fizyki. Czas trwania projektu:

4.06.201 3-03.06.201 7.

. MlJsic peforming and creative arls professions involved in healthcare: a polal for VET

promotion and mutual recognition of profile - MUSA w ramach programu LlP-Leonardo da

Vinci. Kierownik prac: dr Beata Boiwiiska-Kiluk, Wydzial Pedagogiki i Psychologii Czas

trwania projektu: 1.01.2014-30.06.201 6.

o Endemic plant species of Central Asia as a source of biologically active conpounds useful in

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

Sqkowski, Wydzial Biologiczno-Chemiczny, Czas trwania projektu: 20'15-2016.

. The enforcement of competition law in Poftugal and Poland - lessons from other
jurisdictions - w ramach programu wymiany osobowej w ramach Umowy migdzy Rzqdem

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

wLizbonie 17.06.2005 r. Kierownik prac: dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB, Wydzial Prawa.

Czas truania projektu: 2015-2016.
o Electric fietd induced spin wave spectra in nultiferroic antdot lattice anays - w ramach

umowy miqdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Indii o wspotpracy

w dziedzinie nauki itechniki, podpisana w New Delhi 12.01.1993 r' Kierownik prac: prof. dr

hab. Andzej Maziewski, Wydzial Fizyki. Czas tnwania projektu:2014-2016

o Probing fhe physas of AGN through multi-wavelength observalions - w ramach umow,

miqdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Indii o wspolpracy

w dziedzinie nauki i techniki, podpisana w New Delhi 12.01.1993 r. Kierownik prac: dr hab.

Marek Nikolajuk, Wydzial Fizyki. Czas trwania projektu: 2014-2016.

. Polymer-stabilized magnetic nanopafticles (PSMNPs/ for biomedical applications -
w ramach Programu Dzialari Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy migdz',

Rzqdem RP a Rzqdem Republiki Francuskiej o wspolpracy naukowej i technologiczne;

podpisanej w Warszawie 28.05.2008 r. Kierownik prac: dr Agnieszka Wilczewska, Instytut

Chemii, Czas trwania projektu: 2015-2016.
o SULANEf - Sustainable Land Management in Europe w ramach ERASMU$+ (Jean Monnet

Networks Project). Kierownik prac: dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB, Wydzial Ekonomtt

i Zanqdzania, Czas tnvania projektu : 1 .09.201 $-3 1 .08.201 8.

c lJmacnianie kontakt6w wykladowcow i student6w Wydzialu EkonomicznoJnformatycznego

w Witnie z partnerami w Polsce w ramach realizacji zadania publicznego Wspolpraca

z Poloniq i Polakami, Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie. Czas trwania projektu

1 .04-31j22016.

6.4. Program Erasmus+. Wsp6lpraca z krajami plogramu
Rok akademicki 201512016 byl siedemnastym rokiem uczestnictwa naszej uczelni

w programie Erasmus. Uniwersytet w Bialymstoku olrzymal z bud2etu programu Erasmusr .

zarzqdzanego przez Komislg Europejsk4 grant w lqcznej wysoko6ci 367 260,00 EUR' w tym:

o 194 500 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy na studia (SMS),

o 73 500 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy na praktykq (SMP),

24 800 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajei

dydaktycznych (STA),

. 17 600 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT),

o 52 000 EUR z pzeznaczeniem na organizacjq wymiany student6w i pracownik6w (0S).

4l



Wydzial SMS

- wyJazdy

studentow na
studia

SMP

-wyje?:dy
studentow na

praktyki

Pqjazdy
student6w na

studia

Peyjazdy
studentow na

praktyki

Biologiczno-Chemiczny

- biologia

- chemia

0 0 t 0

0

0

0

0

z

Ekonomii i ZarzSzania za o 15 (w tym 1

free-nover\
0

Filologiczny

- filologia angielska

- filologia francuska

- filologia polska

- filologia rosyjska

- kulturoznawstwo

zo I ) 0

5

8

0
4n

1

5

3

0
1

Z

0
0

0
0

Fizyki 0 0 0
H istoryczno-Socjologiczny

- historia

- socjologia

- stosunki
miedzynarodowe

9 0

3
1

+

2

0
1

0
2

1

Matematyki i Informatyki 0 0 0 0
Pedaqoqiki i Psycholoqii 4 2 8 0

Prawa 28 6 18 (w tym 7
free-moverl

0

Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie

6 0
0

Razem 96 32 53 0

Uniwersytelw Biatmstoku - Sprawozdanie z dzialalnoSci w roku akademickm 2015/2016

Wyjazdy student6w na studia (SMS), prakgki (SMP) i pzyjazdy student6w zagranicznych
Rok akademicki 201512016 Uniwersytet zakohczyl z liczbq 191 podpisanych um6w ze 14'l

uczelniami partnerskimi, Dodatkowo UwB ma podpisane dwie umowy z uczelniami szwajcarskim
(Universitat Bern i Universite de Fribourg) w ramach Swiss-European Mobility,
Na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2015/2016 wyjechalo 96 studentdw na lqcznq
dlugoSd 539 miesigcy. Srednia dlugo5d pobytu pzypadajqca na studenta wyniosla okolo
5,6 miesiqca. Spo6r6d powy2szej liczby studentdw 16 os6b wyjechalo z dofinansowaniem dla
student6w znajdujqcych siq w trudnej sytuacji materialnej (studenci socjalni). Grant otrzymany pnez
UwB na dofinansowanie lych wyjazdow wyniost 251 953 PLN. WSr6d wyle2d2ajqcych zdecydowanq
wiqkszo6d stanowily kobiety (67). Na praktyki wyjechalo 35 student6w. Lqczna dlugo56 pobytu na
praktykach wyniosla 99 miesigcy. W tej grupie da siq r6wnie2 zauwaLyb znaczqcE pzewagq kobiet
(24 do 8). Na studia na nasz Uniwersytet pzyjechalo lqcznie 53 student6w zagranicznych.
W ramach programu Erasmus+ pzyjechalo 45 student6w. 8 os6b pzyjechalo jako free-mover (poza
programem Erasmus+), Na caly rok akademicki pzyjechalo 26 studentow, W semestze zimowym
studiowalo lqcznie 44 studentow (w tym 18 tylko w semestze zimowym), w semestze letnim: 35

student6w (w tym 9 tylko na semestr letni). WSr6d pzyje2d2lqcych studentow byly 24 kobiety i 29

mq2czyzn.

Tabela nr 31. Wyjazdy i pnyjazdy studentow

Niezale2nie od otzymanego grantu z UE Wydzial Filologiczny dofinansowal wyjazdy student6w
na kwote 944.32 PLN.

42



Untwersytet w Bialymstoku -Sprawozdanie z dziatalnosciw roku akademickim 2015/2016

Wyjazdy i pnyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajq6 dydaKycznych (STA)

W roku akademickim 2015/2016 odbylo sig 36 wyjazd6w nauczycieli akademickich naszego

Uniwersytetu z wykladami do uczelni partnerskich. Pzyjechalo 13 nauczycieli z zagranicznych

uczelni.

Na realizacjq indywidualnych wyjazd6w kadry dydaktycznej (sTA) UwB otzymal z Agencji Krajowej

grant w wysokoSci 24 800 EUR. Zostal on w calosci wykozystany. Brakujqce i;rodki zostaty pokryte

z funduszu OS.

Wyjazdy pracownik6w w celach szkoleniowych (STT)

w- ioku akademickim 2015/2016 22 pracownik6w uczelni wyjechalo w celach szkoleniowych

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

Tabeta 33. Wyjazdy i pzyiazdy pracownikow uczelni w celach szkobniowych

Tabela 32. Wyiazdy ipnyiazd akademickich w celu .dlw uyud\tyvLtt

Wydzial STA - wylazdy

nauczycieli

akademickich

Pnyjazdy nauczycieli

akademickich

Biologiczno-Chemiczny

- biologia

- chemia

0

0

0

0

Ekonomii i Zarzqdzania 0

Filologiczny

- filologia angielska

- filologia polska

11 0

4 0

3

H istoryczno-Socjolog iczny

- historia

- socjologia

0

2

2

1

0

Matematyki i Informatyki

- matematyka

- informatyka

1

0

Pedagogiki i Psychologii 7 0

Prawa 13 7

Razem 36 13

Wydzial/Jednostka STT - wyjazdy
pracownikow w celach

szkoleniowych

Przyiazdy pracownik6w

uczelni zagranicznych

Biologiczno-Chemiczny

- biologia

- chemia

4 0

3

1

Ekonomii i Zarzqdzania 4 0

Filologiczny:

- filologia angielska z 0

Fizyk 0 0
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H istoryczno-Socjologiczny

- hisloria

- socjologia

2 0

1

1

0

0
Pedagogiki i Psychologii 1 0

Matematyki i Informatyki

- informatyka 1

0

Prawa 4

SPNJO 2 0
Sekcia Informacii i Promocii z 0
Razem 22 1

UniweGytel w Bialymstoku - Sprawozdanie z dzialalnosciw roku akademickim ml5i2016

Na realizacjq wyjazd6w pracownikdw w celach szkoleniowych (STT) uczelnia otzymala z Agencji
Krajowej grant w wysoko6ci 17 600 EUR. Zostalon w calo6ci wykorzystany,

0rganizacja wymiany student6w i nauczycieli
Na dofinansowanie dzialai zwiqzanych z organizacjq wymiany student6w i pracownik6w (OS)

uczelnia otzymala z Unii Europejskiel grant w wysoko6ci 52 000 EUR.

Rekrutacja kandydat6w na studia na rok akademicki 2015/2016
Dziaf Program6w MiQdzynarodowych i Wsp6tpracy z Zagranic4 we wspolpracy z Sekcjq Informacji
iPromocji oraz Dzialem Dydaktyki i Spraw Studenckich, prowadzil dzialania promocyjno-

rekrutacyjne zmiezajqce do pzyjqcia na studia wy2sze student6w z zagranicy. W zwiqzku
z powyzszym:

zredagowano ofertg studi6w w jgzyku angielskim i jgzyku rosyjskim na stronach
Uniwersytetu w Bialymstoku,
ptzygotowano i wydrukowano ulotki promocyjne w jqzyku angielskim, jgzyku ukraiiskim
ijgzyku rosyjskim,

o zredagowano oferte studi6w w jgzyku angielskim i jgzyku rosyjskim do pzewodnika studi6w
migdzynarodowych Study in Poland - New European educational destination,

. zaprezentowano ofertg edukacyjnq kandydatom z Polskiej Maciezy Szkolnej w Grodnie na

spotkaniu w kampusie UwB,
o pzedslawiciele UwB zaprezentowali ofertq dotyczqc4 studiowania na targach ispotkaniach

edukacyjnych w Mirisku, Grodnie, Kijowie, Lwowie, Nikopolu , Zaporo2u, Dniepropietrowsku,
Kzemieiczuku.

6.5. Program Erasmus+. Wsp6lpraca z krajami partnerskimi
Rok akademicki 201512016 byl pierwszym rokiem, w kt6rym mozna bylo ubiegai sig
o dofinansowanie mobilnoSci edukacyjnej z krajami spoza Unii Europejskiej w ramach programu

Erasmus+, akcji KA107, Uniwersytet w Bialymstoku wystqpil z wnioskiem o realizacjg wymiany
z Uniwersytetem w Belgradzie w Serbii i ostatecznie otrzymal z bud2etu programu Erasmus+
zarzqdzanego pzez Komisjg Europejskq granl w lqcznel wysoko6ci 9 470 EUR, w tym:

o 4 025 EUR z pzeznaczeniem na pzyjazd studenta na studia (SMS),

. 2 790 EUR z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zaiqd

dydaktycznych (STA),

o 1 255 EUR z pzeznaczeniem na przyjazd nauczyciela w celu prowadzenia zajqd
dydaktycznych (STA),

o 1 400 EUR z pzeznaczeniem na organizacjg wymiany studentow ipracownik6w (OS).

Projekt rozpoczql siq 01.02.2016 r. izostanie zakoiczony 31.07.2017 r. Do tej pory w ramach tego
proiektu zostala zrealizowana ledna wizyta monitoringowa pracownika Uniwersytetu w Belgradzie.
Przyjazd zostal w caloSci sfinansowany z funduszu OS Programu M107. Planule sig realizacjq
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jednego pzyjazdu nauczyciela w celu prowadzenia zaj96 dydaktycznych, dw6ch wyjazd6w

pracownik6w z wydzialu Prawa w celu prowadzenia zajgi dydaktycznych oraz pzyjazd jednego

studenta na realizacjg studi6w, wymiana odbywa sig na podstawie umowy zawartej migdzy

Wydzialami Prawa obu uczelni.

7. Biblioteka, wydawnictwa

7,1. System biblioteczno-informacyjny

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

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

wydzialowych i instytutowych.

stan faktyczny ksiqgozbioru systemu biblioteczno-informacyjneg o lo 972 141 wol. (stan na 30

czerwca 2016 r.). Zbiory bibliotek wydzialowych oraz instytutowych liczq 376 435 wol., a zbiory

Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z Kolekcjq Humanistycznq 595 706 wol. W omawianym roku

akademickim sied biblioteczna UwB zgromadzila lqcznie 19 642 egzenplazy, w tym Biblioteka

Uniwersytecka zewrdencjonowala 9 091 egz. Ze swoich zbior6w biblioteki wydzialowe zubytkowaly

5 357 egz., BU 1 485 egz., ksiq2ek, czasopism, zbior6w specjalnych zdezaktualizowanych,

zaczytanych, wieloegzemplazowych.

w roku akademickim 2015/2016 biblioteki wydzialowe prenumerowaly lqcznie 426 tytutow

czasopism: 367 krajowych i59 zagranicznych. Biblioteka Uniwersytecka prenumerowala t3+ tyluty

czasopism krajowych i 10 zagranicznych, ponadto olzymala 80 tytul6w z dar6w oraz 161 tytulow

z wymiany. Uniwersytet w Bialymstoku w ostatnich dw6ch latach prenumerowal 9 tytulow

specjalistycznych baz online na og6lnq kwotg 181 026,90 zt. Wydatki zwiqzane z zakupem baz

danych on-line pzeznaczonych dla wszystkich jednostek (interdyscyplinarne) finansowala Biblioteka

Uniwersytecka w kwocie 140 8'19,51 zl, natomiast specjalistyczne bazy danych wspffinansowane

byty ze 6rodk6w wydzial6w (wydzial Ekonomii i zarzqdzania - 21 102,83 zl, Wydzial Prawa -
tbiO+,SO zl). W latach 2015-2016 Uniwersytet w Bialymstoku kontynuowal uczestnictwo

w 15 konsorcjach, 7 z nich finansowanych pzez uczelniq (50%) i MN|SW (50%), natomiast

8 ogolnopolskich licencji akademickich w pelni sfinansowanych pzez MN|SW, gdzie pracownicy

nauiowi oraz studenci UwB mieli bezplatny dostqp do najwa2niejszych publikacji naukowych na

Swiecie w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (program realizowany ze Srodk6w finansowych

MN|SW). Na bazy (w konsorcjach) w latach 2015-2016 Uniwersytet w Biatymstoku wydatkowal

tqcznie 258 572,67 zl:2015 rok- 124229,4521,2016 rok - lUU3,22 zl (Biblioteka Uniwersytecka

-'31 683,04 zl, lnstytut Chemii - 156 308,37 zl, Wydzial Fizyki - 62992,20 zl, Wydzial Ekonomii

i Zuzqdzania - 7 589,06 zl). Ponadto Biblioteka Uniwersytecka udostqpniala ksiq2ki elektroniczne

online (ponad 195 000 pozycji), m,in, ibuk.p/ Wydawnictwa PWN oraz eBook Academic Subscription

collection firmy EBSCO, kt6re zostaly sfinansowane ze Srodkdw og6lnouczelnianych

w kwocie 78 241 ,98 zl.

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

sprawozdawczym pracownicy oddzialu opracowania BU pzy wsp6lpracy z bibliotekazami sytemu,

poza biezqcym opracowaniem nabytk6w, kontynuowali pozqdkowanie uczelnianego katalogu

centralnego popzez: scalanie rekord6w bibliograficznych oraz rekord6w zasobu, ujednolicanie hasel

pzedmiotowych. Ogdlem w bazach ALEPH systemu biblroteczno-informacyjnego na koniec czerwca

2016 r. znajdowalo sig 423 693 rekordow bibliograficznych, kt6re rejestrowaly 952 000 egzemplazy.

w ramach wspolpracy z ogolnopolskim katalogiem NUKAT utwozono w tym katalogu 632 nowe

rekordy bibliografrczne,4gT hasel wzorcowych (hpr i formalne), opracowano pzedmiotowo

ipoprawiono pod wzglqdem formalnym 676 rekord6w bibliograficznych innych bibliotek. Pracownicy

Ciddtialu Opracowania BU oraz zainteresowanych bibliotek wydzialowych brali udznl

w 2 szkoleniach on-line NUMT: 23.10. - Webinarium NUMT: strona WWW Centrum NUMT,
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01.02. - Rekord analityczny. Od pa2dziemika 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej prowadzono
prace zwiqzane z retrokonwersjq zbior6w magazynowych kolekcji Wypo2yczalni BU oraz Kolekcji
Humanistycznej, na ktdre z projektu DUN zlozonego do MN|SW uzyskano dofinansowanie
w wysoko5ci 175 000 zl. W ramach realizowanego projektu do koica 2016 roku opracowanych
zostanie 40 000 egzemplazy wydawnictw zwartych. Jednocze6nie zbiory magazynowe poddawano

szczegolowej selekcji majqc na uwadze optymalne warunki pzechowywania zbior6w oraz
w perspektywie kilku lat pzenosiny do nowego budynku. KsiqZki uznane za niepzydatne
systematycznie ubytkowano ipzekazywano na kiermasz taniej ksiE2ki. Pozyskiwane w ten spos6b
pieniqdze byly pzeznaczane na zakup nowych podrqcznik6w do wypozyczalni.

Czytelnie systemu biblioteczno-informacyjnego odwiedzilo ogolem 95 506 u2ytkownik6w, kt6rym

udostgpniono 339381 egzemplazy (BU - 17060 odwiedzin, 29 191 udostgpniei), Biblioteka
Uniwersytecka kontynuowala we wszystkich czytelniach wypo2yczenia krdtkoterminowe na

zewnqtz. W okresie sesji Czytelnia Humanistyczna BU pracowala tradycyjnie do godziny 21.00,
a na wniosek Parlamentu Studenckiego w sesji zimowejjedno popoludnie do 24,00,

Biblioteki wydziatowe, opr6cz udostepniania swoich zbior6w na miejscu, w wiqkszo6ci prowadzq

r6wnie2 wypo2yczalnie. l-qcznie w bibliotekach wydzialowych zarejestrowanych jest 6 746
u2ytkownikdw, ktozy w roku akademickim 201512016 wypo2yczyli 40 904 wol. Z ksiggozbior6w
wypo2yczalni bibllotek wydzialowych i instytutowych mogq kozysta6 wylqcznie studenci
i pracownicy tych jednostek. Liczba u2ytkownik6w zarejestrowanych w Wypo2yczalni Biblioteki
Uniwersyteckiej na dziei 30.06.br. wynosila 8 751, a liczba wypo2yczonych pzez nich egzemplazy
28 162 (z prolongatami 66 024).

W Wypo2yczalni Migdzybibliotecznej zrealizowano 366 zam6wiei, w tym 196 zam6wiei dla
bibliotek krajowych i zagranicznych orcz 170 zam6wieri dla pracownik6w i studentow UwB. Opr6cz
udostqpniania tradycyjnego (w czytelni, wypo2yczalni) Biblioteka Uniwersytecka zapewniala
pracownikom naukowym oraz studentom uczelni dostgp online do prenumerowanych

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

akademickim wyniosla 1 672 329 (w tym 942 866 odwiedzin Wydzial Biologiczno-Chemiczny).
podczas ktdrych otwarto 889 397 stron. W tym samym okresie Podlaska Biblioteka Cyfrowa
odnotowala prawie 1 mln 800 tys. odslon, w hakcie kt6rych u2ytkownicy wySwietlili dokumenty
znajdujqce sig na platformie PBC ponad 565 tys. razy. Repozytorium UwB odnotowalo 1010 875
odwiedzin na stronie, wprowadzono 912 dokument6w, w tym 54 numery czasopism oraz 30
doktorat6w. Zainteresowaniem wSr6d u2ytkownik6w cieszyla siq utwozona pzez bibliotekazy BL
czytelnia elektroniczna podrgcznik6w (eCzytelnia), kt6ra od pa2dziemika 2015 do konca czenrca
2016 odnotowala ponad 45 tys. wej$i. Majqc na uwadze dalszy rozw6j zasob6w cyfrowych
Biblioteka Uniwersytecka zorganizowala testy kolejnych 13 baz danych. Na platformg Podlaskie

Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 2 931 dokument6w zar6wno wydawnictw zwartych, jak
iczasopism, natomiast do bazy RUB zdeponowano 829 artykul6w z czasopism UwB oraz 30 prac

doktorskich. W okresie sprawozdawczym Pracownia Digitalizacji pracowala na potzeby Podlaskiej
Biblioteki Cyfrowej (we wlasnym zakresie i na potzeby partnerow), wykonywala bie2qce zam6wienia
oraz skanowala ksiq2ki do eOzytelni i Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku, Wykonala 50 342
skany dokument6w lradycyjnych oraz 25 049 skandw klatek mikrofilmowych na potzeby PBC.

Oddzial Informacji Naukowej, w ramach prac dokumentacyjnych do wlasnych baz danych.
wprowadzil 5 125 rekord6w bibliograficznych. Pzeprowadzono pzysposobienie biblioteczne
w formie tradycyjnej dla 2 380 studentow. Szkolenia indywidualne w zakresie kozystania ze
specjalistycznych 2r6del informacji prowadzono we wszystkich bibliotekach uczelni. lnformatorium
BU w omawianym okresie odwiedzilo 2121 u2ytkownikow, kt6rym udzielono 2 655 r62nego typr,
informacji, Ponadto pracownicy m.in. pzygotowali 12 zestawieri cytowari na potzeby pracownik6w

naukowo-dydaktycznych UwB, odpowiedzieli na 16 kwerend, byli organizatorami szkolei w zakresie
efektywnego wyszukiwania informacji w bazach online, Sekcja RUB odpowiedzialna za zarzqdzanie



Uniwersytet w Biatmstolu - SprawozdanE z dziahlnoSci w roku akademickim 2015/2016

repozytorium zajmowala sie weryfikacjq poprawno6ci metadanych, dodawaniem nowych kolekcji

(53), spozqdzeniem bibliografii zalEcznikowej do artykul6w z czasopism (8 593) oraz interaktywnych

spis6w treSci do numer6w czasopism (33), kontrolq rejestracji numer6w DOI (403). Odpowiedzialna

byla za prace zwiqzane z modulem Czasopisna akadembkie wydawane pzez jednostki naukowe

w systemie POL-on, Bibliotekaze prawie wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego

UwB mieli obowiqzek rejestrowania publikacji naukowych pracownik6w swoich jednostek do Modulu

Sprawozdawczego PBN, BU wprowadzala dane pracownik6w Wydzialu Filologicznego.

W ramach dzialalno5ci naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej kontynuowano cykl spotkan mlodzie2y

szk6t Srednich z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UwB Podlasie w badaniach naukowych (3

spotkania) oraz spotkania Podlaskiego Forum Bibliotekazy (5 spotkai, w tym jubileusz lOJecia

PFB). W okresie sprawozdawczym pracownicy systemu aktywnie uczestniczyli w konferencjach

naukowych i szkoleniach z zakresu prawa autorskiego, organizacji webinarium, wprowadzania

danych do Modulu Sprawozdawczego PBN, funkcjonowania repozylorium oraz wspominanych ju2

szkoleniach Centrum NUKAT. W tym okresie wydali 5 publikacji naukowych oraz 39 popularno-

naukowych artykul6w na lamach ,,Albumu Bialostockiego".

Biblioteka Uniwersytecka ze wzglqdu na nowE sytuacjg lokalowq prowadzila szereg akcji

promujqcych maciezystq instytucjg, m.in. Konkurs na czytelnika miesiqca, czytelnika roku.

W ramach Xlll Tygodnia Bibliotek pzeprowadzono grg miejsk4 podczas kt6rej odwiedzono

wszystkie agendy BU oraz biblioteki wydzialowe. Uczestniczyla w XIV Podlaskim Festiwalu Nauki

iSztuki, organizujqc wyklady pracownik6w naukowych UwB. Organizowala wyklady m.in. z okazji

Migdzynarodowego Dnia Jgzyka Ojczystego i Swiatowego Dnia Poezli, Dnia Ksiq2ki i Praw

Autorskich, W omawianym roku akademickim otwarto tylko jednq wystawg Ryszard Kaczorowski

1919-2010. W BU kontynuowano uslugg,,Zapytaj bibliotekarza", profil na portalu spoleczno6ciowym

Facebook oraz z koicem 2015 roku zalo2ono konto na Instagramie,

Od poczqtku roku akademickiego Biblioteka Uniwersytecka pracowala w nowych lokalizacjach pzy
ul, Akademickiej 2, w kampusie pzy ul. K. Ciolkowskiego 1 (Czytelnia Og6lna razem z Bibliotekq

Instytutu Chemii) oraz w dw6ch magazynach zewnqtznych.

W calym systemie biblioteczno-informacyjnym UwB zatrudnionych jest 89 pracownikow

bibliotecznych, w tym 50 w Bibliotece Uniwersyteckiej, 39 w bibliotekach wydzialowych

i instytutowych oraz 3 informatyk6w. Dodatkowo dzialalnoSd merytorycznE BU wspomagala

wolontariuszka, doktorantka Wydzialu Filologicznego UwB.

7.2. Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
W roku akademickim 2015/2016 opublikowano 72tylu\y, w tym: 41 monografii o objqto6ci 657 ark,

wydawniczych i nakladzie 6 970 egz., 31 numerdw czasopism o objgtoSci 550 ark. wydawniczych

i nakladzie 5 840 egz. Lqczny naklad - 12 810 egzemplazy.

Warto6c wydanych monografii wedlug koszt6w produkcji wyniosla 284 073 zl (Sredni koszt wydania
jednego tytutu - 6 928 zl).

Warto5d wydanych czasopism wedlug koszt6w produkcji wyniosla 186 090 zl ( Sredni koszt wydania
jednego numeru - 6 002 zl).

W omawianym okresie rozdysponowano nieodplatnie 9 846 egz. (monografii iczasopism) o wartoSct

141 351 zl, w tym:

- do Biblioteki Uniwersyteckiej im, Jezego Giedroycia przekazano 1 350 egz. o warto6ci

46 065 zl,

- do bibliotek wydzialowych, instytut6w, dziekanom, egzemplaze autorskie, egzemplaze

obowiqzkowe ISBN - 9 286 egz. o wartoSci 95 286 zl.
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Do spzeda2y w Wydawnictwie UwB pzekazano 2 174 egz. o warto5ci 52 784 zl wedlug cen

spzeda2y,

W omawianym okresie spzedano 1 370 egz. o warto6ci netto 21 981 zl.

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku w 2014 roku nawi4zalo wsp6lprac9 ze Stowazyszeniem
Autor6w i Wydawc6w COPYRIGHT POLSKA oraz Stowazyszeniem Wydawc6w REPROPOL. Jej
efektem sq wyptaty na zecz Wydawnictwa UwB Srodk6w z repartycji. W omawianym okresie,
tj. 2015/2016, wyniosly one 42 192,7221.

Wydano nastgpujqce czasopisma: Studies in Logic, Granmar and Rhetoric (15 pkt), 4 numery
w nakfadzie 200 egz.; Optimum. Studia Ekonomiczne (10 pkt), siedem numer6w w nakladzie
300 egz.; /dea (9 pkt), dwa numery w nakladzie 150 egz.; Biahrutenistyka Bialostocka (6 pkt), jeden

numer w nakladzie 100 egz.; Studia Wschodnioslowiahskie (10 pkt), jeden numer w nakladzie
150 egz.; Pogranicza. Studia Spoleczne (7 pkt), jeden numer w nakladzie 150 egz.; Bialostockie Teki
Historyczne (9 pkt), jeden numer w nakladzie 150 egz.; Bialostockie Archiwun Jgzykowe (9 pkl1,
jeden numer w nakladzie 150 egz.; E/pls (7 pkt), jeden numer w nakladzie 200 egz.; Studia
Podlaskie (6 pkt), jeden numer w nakladzie 150 egz.; Linguodidactica (9 pkt), dwa numery
w nakladzie 100 egz.; Rocznik Teologii Katolickiej (10 pkt), dwa numery w nakladzie 250 egz.,
Bialostockie Studia Literaturoznawcze (9 pkt), dwa numery w nakladzie 150 egz.; Parezja, trzy
numery w nakladzie 250 egz., Miscellanea HistoicoJuidica (8 pkt), dwa numery w nakladzie
150 egz.

Oficyna wydawnicza Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim 2015/2016 uczestniczyla
w o96lnopolskich targach ksiq2ki naukowej:

- XIX Poznaiskie Dni Ksi42ki Naukowej,4-6 listopada 2015 r., Poznah,

- Og6lnopolskie Targi Ksiq2ki, 25-2Spa2dziernika 2015 r., Krak6w,

- Wanzawskie Targi Ksiqzki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA, 19-22naia2016 r.

Planowany udzial w targach:

- Og6lnopolskie XX Targi Ksiq2ki, 27-30 pa2dziernika 2016 r,, Krak6w

- XX Poznafskie Dni Ksiq2ki Naukowej, 15-17 listopada 2016r.,Poznah

Wydawnictwo Temida
W roku akademickim 2015/2016 nakladem Wydawnictwa Temida 2 ukazalo siq 14 pozyc,..

Opublikowano miqdzy innymi dwie ksiq2ki profesorskie oraz rozprawe habilitacyjn4 a tak2e ksiggq
pamiqtkowq po6wigconq pamiqci wybitnego Profesora Eugeniusza Smoktunowicza i dwie ksiqgi
jubileuszowe dedykowane Profesorom: Cezaremu Kosikowskiemu i Janowi Zabfockiemu. Podkre6lii
nalezy, Ze wSrod wymienionych dziel sq pozycje w jgzyku angielskim (seria Br'alystok Volumes
on Law & Cufturel, a tak2e kolejne zeszyty czasopism Studia luridica Agraria i Bialostockie Studia
Prawnicze.

Wydawnictwo wspieralo tak2e Wydzial Prawa oraz Uniwersytet w Bialymstoku popzez pzekazanie
nagr6d ksiq2kowych i upomink6w w licznych konkursach i wydazeniach promocyjnych.

8. Organ izacj a i zazqdzanie U niwersytetem

8.1. lnformacja i Promocja

Promocja rekrutacyjna

We wze6niu 2015 roku Uniwersytet wsp6lorganizowal najwiqksze targi edukacyjne w regionie tj,
Salon Matuzyst6w Perspektywy 2015. Pracownicy odwiedzili szkoly m.in. w Sokolce, Bielsku

Podlaskim, Hajn6wce, Siemiatyczach, Grajewie, t-om2y, Augustowie, l-apach, Siedlcach, Ostrolgce,
Choroszczy, Losicach, Kolnie, Piszu, Sokolowie Podlaskim, Zambrowie - gdzie uczestniczyli
w spotkaniach z mlodzie2a,. Brali udzial w miqdzynarodowych targach poza granicami Polski:
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w Grodnie (BialoruS), w Krlowie (Ukraina) oraz w Petersburgu (Rosja). W ramach wsp6lnej akcji

tzech uczelni tj. Politechniki Bialostockiej, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Bialymstoku,

kt6ra byla koordynowana ifinansowana pzez Urzqd Miejski w Bialymstoku, uczestniczyli w targach

w Kielcach, Gdaisku, Olsztynie i Warszawie.

Promocja nauki
Uniwersytet w Bialymstoku byl w minionym roku gl6wnym koordynatorem XIV Podlaskiego Festiwal-

Nauki i Sztuki. Po raz kolejny UwB prezentowal sig na Pikniku Naukowym w Warszawie -
najwigkszej imprezie popularyzujqcej naukg w Polsce.

Promocja wizerunku
Wraz z rozpoczqciem nowego roku akademickiego uruchomiono nowq stronQ intemetowq UwB

z nowoczesnym layuotem i nowymi mo2liwo6ciami technicznymi.

Pracownicy UwB ponownie uczestniczyli w pzygotowaniu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy

iPolityki Spo.lecznej o dofinansowanie miejsc w 2lobkach dla dzieci student6w i pracownik6w UwB.

Wniosek zostal pozytywnie rozstzygniSty.

8.2. Zazqdzani e proj ekta m i

W ramach wspierania rozwoju uczelni Dzial Zarzqdzania Prolektami w roku akademickim 20'15/2016

bral udzial w realizacji zadari majqcych na celu skuteczne wydatkowanie i rozliczenie Srodk6w

finansowych otzymanych pzez Uniwersytet na projekty o charakteze inwestycyjnym

iedukacyjnym. Zakres dzialari obejmowal prace zwiqzane z pzygotowaniem wniosk6w

aplikacyjnych skladanych do Narodowego Centrum Badari i Rozwoju w ramach ogloszonych

konkurs6w w:

Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozw6j:

. Razem na rzecz gospodarki regrbnu Priorytet lll. Szkolnictwo wy2sze dla gospodarki

i rozwoju Dzialanie 3,1, Kompelencje w szkolnictwie wy2szym Konkurs

nr 1/NPI(POWER/3.112016 na Nowe Programy Ksztalcenia.

c Transfer osiqgniqc nauk Scislych ipzyrodniczych do dzredzin ochrony zdrowia Priorytet lll,

Szkolnictwo wy2sze dla gospodarki i rozwoju Dzialanie 3,1. Kompetencje w szkolnictwie

wy2szym Konkurs nr 2iPRI@OWER/3.112016 na prqekty w Programie Rozwoju

Kompetencji.

W ramach ogloszonych konkurs6w w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojew6dztwa

Podlaskiego:
o Restauracja zabytkowej siedziby Wydzialu Ekononii i Zazqdzania UwB wraz

z udostQpnianiem do zwiedzania Priorytet Vlll. Infrastruktura dla uslug uZytecznoSci

publicznej Dzialanie 8,3.Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej:

. GlQboka kompleksowa termomodernizacja budynku IJwB pny ul. SwierkowejDzialanie 1 ,3,

Wspieranie efektywnoSci energetycznej w budynkach Poddzialanie 1.3.1 Wspieranie

efektywno6ci energetycznej w budynkach u2yteczno6ci publicznej, Konkurs

nr POIS/1.3,1/1/2015.

lnne dzialania Dzialu Zarzqdzania Projektami obejmowaly:

. ptzygotowanie dokumentacji na otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadai

z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dzieimi w wieku do lat3 Maluch - edycia 2016,

. udzial w realizacji oraz koricowe rozliczenie projektu Budowa Wydzialu Fizyki i lnstytutu

Cheniiw ramach POIS,
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. udzial w realizacji oraz koicowe rozliczenie projektu Eudowa lnstytutu Biologii oraz
Wydzialu Matematyki i lnformatyki wraz z Uniwersyteckim Centrun Obliczeniowym
w ramach PORPW,

o pzygotowanie ankiet ewaluacyjnych na zakoriczenie projekt6w realizowanych z POIS
iPORPW,

. opracowanie koncepcji projektu og6lnouczelnianego w ramach POWER na konkurs
nr4|SK2.0/P0WER/3.1/2016 na projekty w programie Scie2ki Kopernika 2.0 w ramach
rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji tzeciej misjijako forum aktywnoSci spolecznej.

8.3. Sieci i aplikacje komputerowe

Sieci komputerowe

Obslugq sieci komputerowych i telefonicznych zajmuje sig Dzial Sieci Komputerowych. Podstawowa
dzialalno6i obejmuje obslugq najwa2niejszych system6w teleinformatycznych Uniwersytetu
w Bialymstoku, w tym:
. obslugg sieci intemetowej oraz system6w i senrver6w internetowych, w tym sieci szkieletowej;

najwa2niejsze z nich to: poczta elektroniczna UwB, serurery WWW, DNS,

o obslugg sieci telefonicznej icentrali telefonicznej,
. bilansowanie zakup6w spzgtu komputerowego, oprogramowania onz system6w

teleinformatycznych; pzygotowanie specyfikacji pzetargowych w zakresie system6w
teleinformatycznych i specyfikacji na doslawg spzetu komputerowego na potzeby
og6lnouniwersyteckie oraz dzial6w administracji cenkalnej,

o bezpieczeistwosystem6wteleinformatycznych,
. udzial w pracach zwiqzanych z inwestycjami dotyczqcymi rozbudowy infrastruktury

teleinformatycznej.

Najwa2niejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym:
. Pzygotowanie specyfikacji zam6wieri publicznych dotyczqcych dostaw spzgtu

komputerowego na potzeby jednostek UwB, W okresie sprawozdawczym lqcznie
pzeprowadzono 4 pzetargi na dostawy spzetu komputerowego, w tym dostawy spzgtu na
polzeby wdro2enia nowego systemu zazqdzania uczelni4

. Wykonanie prac zwiqzanych z instalacjami teleinformatycznym w ramach remontu dawnego
budynku Instytutu Biologii i jego pzystosowaniem na potzeby administracji cenhalnej.
Najwa2niejszym krokiem bylo pzeniesienie centrali telefonicznej z dawnego budynku
Instytutu Biologii do budynku Wydzialu Pedagogiki i Psychologii. Podstawowym celem jest

zapewnienie ciqglo5ci dzialania na czas prac remontowych (centrala telefoniczna w Instytucie
Biologii pelnila takze role centrali telefonicznej Wydzialu Pedagogiki i Psychologii).

. Opracowanie zalozei projektowych dotyczqcych instalacji teleinformatycznych w nowo
projektowanym budynku Obserwatorium Astronomiczne z Planetarium na terenie Kampusu
UwB oraz zalo2eh projektowych dotyczqcych pzyszlego budynku biblioteki na terenie
Kampusu UwB.

Aplikacje komputerowe

Dzial Aplikacji Komputerowych zostal wydzielony z Dzialu System6w Komputerowych i Sieci
Teleinformatycznych jako samodzielna jednostka z dniem 1.01.2016 r. Podstawowym obszarem
dzialalno6ci dzialu jest nadz6r, utzymanie i rozw6j o96lnouczelnianych systemdw komputerowych
wraz z wsparciem dla u2ytkownik6w w zakresie obslugi tych system6w, a w szczeg6lno6ci:

. systemu do obslugi toku studi6w - USOS, systemu rekrutacji elektronicznej - lRK, systemu
do nauczania na odleglo5d - Blackboard, systemu do archiwizacji prac dyplomowych -
APD, systemu do sprawdzania antyplagiatowego prac dyplomowych - OSA,
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. obsluga system6w komputerowych administracji centralnej oraz systemu kadrowo-

placowego i finansowoksiggowego,
r personalizacja Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), w tym: zakup blankietow,

ewidencja, wydruk i dystrybucja na wydzialy Uniwersytetu,

. prowadzenieewidencjioprogramowania,

o planowanie i realizacja zakup6w spzgtu komputerowego, oprogramowania, system6w

komputerowych, specjalistycznych aplikacji na potzeby o96lnouniwersyteckie, w tym

administracji centralnej.

Najwa2niejsze zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

. wdro2enie otwartego system antyplagiatowego OSA; pzeprowadzenie szkolei w zakresie

kozystania z OSA dla pracownik6w wszystkich wydzial6w Uniwersytetu,

. wsparcie we wdro2eniu planisty na Wydziale Ekonomii i Zazqdzania,

. nadz6r i wsparcie techniczne w procesie wdro2enia zintegrowanego systemu do

zarzqdzania uczelniq klasy ERP.

8.4. Zam6wienia publiczne

Dzial Zam6wieri Publicznych pzeprowadzil 35 postgpowai o udzielenie zam6wienia publicznego na

kwotg pzekraczajqcq 30000 EUR, w wyniku kt6rych podpisanych zostalo 157 um6w na kwotQ

brutto 27 321 407,85 zl, Dzial udzielal tak2e niezbqdnych informacji iwyja6niei do realizacji

zam6wien o mniejszej wartoSci.

9. Finanse

9.1. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok

Pzychody ogolem w 2015 r. wyniosly 1U.445,6 tys. zt. Najwigkszq pozyc.iq pzychodowq byly

dotacje z bud2etu panstwa, kt6re stanowily 59,1% pzychod6w ogolem, Pozostale pzychody

operacyjne (do ktdrych zaliczany migdzy innymi r6wnowarto$i rocznych odpisow amortyzacyjnych

Srodk6w trwalych sfinansowanych z dotacji) stanowily w 2015 roku drugq pod wzglgdem wartoSci

grupg pzychod6w - czyli 14,30/o pzychod6w ogolem. Pzychody z tytulu Swiadczonych uslug

edukacyjnych wyniosly 9,9% pzychod6w. Pzychody pozostale (obejmujqce migdzy innymi

pzychody z tytulu program6w UE) oraz pzychody z dzialalno6ci badawczej wyniosly po 6,9%

pzychod6w. Pzychody finansowe stanowily 2,9% (migdzy innymi sq tam uwzglqdnione odsetki od

niezaplaconych kar firmy Mostostal S. A. w kwocie 4.021 tys. zl). Najwigkszy udzial

w kosztach ogolem majq wynagrodzenia - okolo 55,6%, ubezpieczenla spoleczne i inne

Swiadczenia - 13,7Yo, amortyzacja - 11,2%, zu2ycie material6w i energii - 6,8%, pozostale koszty

rodzajowe - 4,7o/o oraz uslugi obce - 4,5%

Tabela 34. Sprawozdanie z wykonania planu zeczowo-finansowego za 2015 rok

Dzial L Rachunek zysk6w i strat w $s. zl

VVYSZCZEGOLNIENIE
Plan na 2015

rok
Wykonanie za

2015 rok

1 2 3

A. Pnychody z dzialalno6ci operacyjnej (02+23) 01 162 349.3 159 687,5

Pzychody z podstawowej dzialalnoSci operacyjnej

rc3+11+21+221
02 138 875,7 136208,7

Pnvchody os6lem z dzialalno5ci dydaktycznej (04+06+07+09) 03 126238,6 124756,0

z tego
dotacie z bud2etu oanstwa 04 97 238,6 97 166,3

w lym dotacia podslawowa U5 96 151,6 96151,6

5l



Srodki z bud2et6w jednostek samozqdu terytorialnego lub

ich zwiazk6w

oplaty za Swiadczone usluoi edukacyine 07 18 000,0 16 302,1

w tym na studiach niestacionarnych 08 15 000,0 12821,6
p0zostale 09 1t 000,0 11 287,6

w tym 6rodki pochodzqce ze 2r6del zagranicznych
oraz wso6lfi nansowanie krajowe

10 3 300,0 2769,0

Pnychody og6lem z dzialalnoSci badawczej
(12+13+14+15+17+18+19) 11 12 437,1 11303,6

z tego

dotacie na fi nansowanie dzialalno6ci statutowei 12 5 798,3 5 405,8

Srodki na realizacjg prolektow finansowanych pzez
Narodowe Centrum Badai i Rozwoiu

13 665,0

Srodki na realizacjq prqekt6w finansowanych pzez
Narodowe Centrum Nauki

14 4 014,6 3782,8

Srodki na finansowanie wsp6lpracy naukowei z zagranica 15 173,3

w tym Srodki pochodzqce ze 2r6delzagranicznych,
niepodlegaiace zwrotowi

'16 50,0 31,2

spzeda2 pozostalych prac i uslug badawczych
i rozwoiowvch

17 100,0 39,2

Srodki na realizacjg program6w lub pzedsigwzigc
ustanowionych pzez ministra wlaSciwego do spraw nauki

18 1134,8 1105,9

pozostale 19 386,5 239,7

w tym Srodki pochodzqce ze fuodel zagranicznych
oraz wso6lfinansowanie kraiowe

20 373,5 239,7

Pzvchody oqolem z dzialalnoSci qosoodarczei wyodrebnionei 21 00 0,0
Koszt wytwozenia Swiadczei na potzeby wlasne iednostki 22 200,0 149,1

Pozostale przychody (24+25) 23 23 473,6 23 478,8

Pzychody ze sozedazv towar6w i material6w 24 20,0 28,1

Pozostale pzychody oDeracvine Q6+27\ 25 23 453,6 23 450,7

z tego

zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalvch 26 9150,0 I 146,5

inne pozostale pzychody operacyine 27 14 303,6 14 304,2

w tym

r6wnowarto6i rocznych odpis6w amortyzacyjnych
Srodk6w trwalych oraz wartoScl nlematerialnych
i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych,
a tak2e otzvmanych nieodolatnie z innych 2r6del

28 13 803,6 13 829,1

Uniwersytetw Biatmsloku - Sprawozdanie z dzialalnoSciw roku akademickim 2015/2016

06 1 0,01 0,0

Cd. Dzialu L Rachunek rysk6w i strat w tys. zl

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2015

rok

Wykonanie

za 2015 rok

1 2 3

B. Koszty dzialalnoSci operacyjnej (30+56) 29 156 359,7 150 527,4

Koszty podstawowej dzialalno6ci operacyjnej (46) 30 156 159,7 150 378,7

Amortyzacja 31 17 521,0 17 486,3

Zu2ycie material6w i energii 32 11 000,0 10 540,9

Uslugi obce 33 7100,0 6 938,9

Podatki ioplaty 34 202,0 151 ,1

Wynagrodzenia JC 89 861,4 86 507,4

w tym wynikajqce ze stosunku pracy 36 83 931,2 80199,5
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Ubezoieczenia sooleczne i inne 6wiadczenia 37 22685,3 21285,9

tym

skladki z tytulu ubezpieczeh spolecznych ifunduszu

pracy

38 16 600,0 14 894,1

odpis na zakladowy fundusz Swiadczei socjalnych 39 3 672,4 3 672,4

slypendia naukowe dla wybitnych mlodych naukowcow,

stypendia doktorskie i doktoranckie

40 2 000,0 1927,2

odpis na wlasny fundusz stypendialny 41 0,0 0,0

Pozostale koszty rodzajowe 42 7 790,0 7 468,2

tym

aoaratura naukowo-badawcza 43 1 980,0 1 465,0

Og6lem koszty rodzaiowe (31+32+33+34+35+37+42) 44 1s6159,7 150 378,7

Zmiana stanu produkt6w (zwigkszenia - warto60 ujemna,

zmnieiszenia - warto6i dodatnia)

45 0,0 0,0

Ogolem koszty wlasne podstawowej dzialalno6ci operacyjnej
(44+45) = (49+54+55)

46 156 159,7 150 378,7

Koszty dzialalno5ci dydaktycznej finansowane z dotacji z bud2etu

oaistwa

47 97 238,6 97 166,3

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej finansowane z pzychod6w

wlasnvch

48 46 484,0 41 908,8

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej og6iem 49 143722,6 139 075,1

tym

koszty ksztalcenra na studiach stacjonarnych 50 125722,6 121 290,9

koszty ksztalcenia na studiach niestacjonarnych 51 15 000,0 13 211 ,1

Koszty dzialalno6ci badawczej finansowane z dotacji z bud2etu

oanstwa

52 12337,1 11264,4

Koszty dzialalnoSci badawczej finansowane z pzychodow

wasnvcn

53 100,0 39,2

Koszty dzialalnoSci badawczej og6lem 54 12 437,1 11 303,6

Koszty dzialalno6ci gospodarczej wyodrgbnionej 55 0,0 0,0

Pozostale koszty (57+58) 56 200,0 148,7

Warto66 spzedanych towar6w i material6w 57 0,0 0,0

Pozostale koszty operacyjne (59+60) 58 200,0 148,7

tego

strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 59 00 0

inne pozostale koszty operacyjne 60 200,0 148,7

C. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej (01-29) ol 5 989,6 I 160,1

D. Pzychody finansowe 62 200,0 4 758,1

w tym odsetki uzyskane 63 45,0 93,2

E, Koszty finansowe 64 440,0 5 063,4

w tym odsetki zaplacone 65 400,0 400,3

F. Zysk (strata) z dzialalno6ci (61+62-64) 66 5 749,6 8 854,8

G. Wynik zdazeir nadzwyczajnych (68-69) o/ 0,0 0,0

Zyski nadzwyczajne 68 0,0 00

Straty nadzwyczajne 69 0,0 0,0

H. Zysk (strata) brutto (66+67) 70 5 749,6 8 854,8

L Podatek dochodowy 71 0,0 0,0
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J. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia

stratv)

tz 0,0 0,0

K. Zysk (strata) netto (70-71-72) 73 5 749,6 8 854,8

Dzial ll. Fundusz Pomocy Student6w i DoKorant6w w tys. zl

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2015 rok Wykonanie

za 20'15 rok

1 2 3

stan funduszu na poczqtek roku 01 't't82,6 1182,6

w ryrn z dotacii bud2etu oaistwa 02 1221,2 I zL t,L

zwigkszenia ogolem (04+06+07+08) 03 20122,7 19 569,4

tego

dotacja z bud2etu paistwa 04 17 940,7 17 940,7

w tym pzeznaczona na pomoc materialnq
dla doktorant6w

05 787,6 787,6

oplaty za kozystanie z dom6w studenckich 06 1 695,0 1 497,5

oplaty za kozystanie ze stol6wek

studenckich

07 0,0 0,0

inne pzychody 08 487,0 131,2

zmniejszenia og6lem (1 0+1 6+22+28) 09 21305,3 16 633,2

tego

dla student6w (1 1 +1 2+1 3+14+1 5) 10 18 454,3 't4 151,0

tego

stypendia socjalne 11 12 431,7 I356,2
stypendia specjalne dla os6b
nieoelnosprawnych

12 620,0 442,6

stypendia rektora dla najlepszych

studenl6w

13 4752,6 4163,1

stypendia ministra za wybitne

osiaoniecia

14 350,0 1 19,0

zap0m0gl 15 300,0 70,1

d la doktorantow (17 + 1 8+ 1 9+20+21) 16 864,0 659,8

z

tego

stypendia socjalne 17 152,0 129,0

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosorawnych

18 40,0 25,9

stypendia dla najlepszych
doktorantow

19 620,0 499,9

stypendia ministra za wybitne
osiaqniecia

20 42,0 0,0

zap0m0gl 21 10,0 5,0

koszty utzymania dom6w i stol6wek
studenckich

22 1 951,4 1 811,8

tym

wynagrodzenia 23 695,9 596,6

w tym wynikajqce ze stosunku pracy 24 695,9 596,6

skladki na ubezpieczenia spoleczne
ifundusz pracy

25 136,7 106,4

remonty i modernizacja 26 200,0 43,3

w tym remonty finansowane

z dotacii

27 200,0 43,3



Uniwersytelw Bialymstoku - Sp.awozdanie z dzialalnosciw rok! akademickim 2015/2016

koszty realizacji zadan zwiqzanych

z pzyznawaniem i wyPlacaniem

stypendi6w i zapomdq

28

35,6 10,6

w tym pokryle z dotacji na pomoc

materialna dla student6w i doktorant6w

29 JC,O 10,6

Zmlany funduszu z tytulu korekt z lat ubieglych
(+f)

30 0,0 00

Stan funduszu na koniec okresu

sprawozdawczego (01+03-09+30)
31 0,0 4118,8

w tym z dotacji z bud2etu pahstwa 32 0,0 4 416,3

9.2 Wykonanie planu zeczowo-finansowego na 2016 rok na dziefi 30.06.2016 r.

Przychody ogolem na dzieri 30.06.2016 r, wyniosly 83.103,5 tys. zl Najwigkszq pozycjq

pzychodowq byly dotacje z bud2etu pailstwa - 66,0%, pozostale pzychody operacyjne (do ktorych

zaliczamy migdzy innymi r6wnowarto56 rocznych odpis6w amortyzacyjnych Srodkow trwalych

sfinansowanych z dotacji) - 14,7%, pzychody z tytulu uslug edukacyjnych - 10,7Y0, pzychody

z dziatalno6ci badawczej - 5,40/0, za| pzychody pozostale (obejmujqce migdzy innymi pzychody

z tytulu program6w UE) wyniosly 2,9Yo. \N kategoriach kosztowych najwigkszq pozycjQ stanowiq

kolzty wynigrodzen - 54,5%, nastQpnie ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia - 16,60%,

amortyzacja - 13,0% onzzu2ycie material6w i energii - 7,3%, uslugi obce - okolo 4,7%, pozostale

koszty rodzajowe - 3,20/0. Nale2y pamigtac, 2e r62nice w proporcjach pomigdzy poszczegolnymi

kosztami w latach 2015-V1.2016 spowodowane sq miqdzy innymi sezonowosciq czQsci kosztow.

Tabeta 35. Wykonanie planu zeczowo-finansowego na 2016 rok na dzien 30 06.2016 r'

Dziaf l. Rachunek ryskow i strat w tys. 2l

WYSZCZEGOLNIENIE
Plan na 2016

rok

Wykonanie na

30.06.2016

1 2 J

A. Pzychody z dzialalnoSci operacyjnej (02+23) 01 153 376,2 82953,2

Pzychody z podstawowej dzialalnoSci operacyjnej
(03+11+21+221

02 133 492,4 70 7',t0,7

Prrychody ogolem z dzialalno6ci dydalyg4gj 03 1218fi,2 66 200,4

dotacie z bud2etu pansMa 04 96 296,4 54 862,9

dotacja podstawowa 05 95 054,9 54 385,5

Srodki z bud2et6w jednostek samozqdu

terytorialnego lub ich zwiqzk6w

06 0,0 0,0

oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne 07 16 900,0 8 933,3

na studiach niestacionarnych 08 13 300.0 6 930,2

p0z0stale 09 8 661,8 2 404,2

Srodki zaqraniczne oraz wsp6lfinansowanie 10 0,0 0,0

Pnychody og6lem z dzialalnoSci badawczej
(12+1 3+14+15+17+18+19)

11 11634,2 4 510,3

L

reg0

dotacie na finansowanie dzialalno6ci statutowej 12 5 309,0 2 160,9

Srodki na realizacjg projektow finansowanych pzez

Narodowe Centrum Badai i Rozwoju

13 146 0 ,1(66

Srodki na realizacjg projekt6w finansowanych pzez

Narodowe Centrum Nauki

14 3 913,8 1716,1

Srodki na finansowanie wsp6lpracy naukowej

z zagranicq

16 218,6 10 't
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Cd. Dzialu l. Rachunek rysk6w i strat w tys. zN

tym

zagraniczne Srodki finansowe
niepodleqaiace zwrotowi

16 114,0 10 ?

spzedaz pozostalych prac i uslug badawczych
i rozwoiowych

17 100,0 0,0

Srodki na realizacjg program6w lub pzedsiqwzigd

okre6lonych pzez ministra wla6ciwego do spraw
nauKl

18 I 667,8 458,5

pozostale 19 AOI 00

tym

5rodki zagraniczne oraz wsp6lfinansowanie
Krarowe

20 0,0 0,0

Pzychody oqolem z dzialalno6ci qospodarczei 21 0,0 0,0
Koszt wytwozenia Swiadczei na wlasne potzeby iednostki zt 0,0 0,0

Pozostale przychody (24+25) 23 19 883,8 12242,5
Pzychody ze spzeda2v towar6w i matenal6w z+ 20,0 8,2
Pozostale pzychodv operacvine (26 + 27\ 25 19 863,8 12234,3

tego

zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych zo 1 474,1 1 695,4
Inne pzycno0y operacylne 27 18 389,7 10 538,9
w

tym

r6wnowarto5i rocznych odpisdw
amortyzacyjnych Srodk6w trwalych oraz
warto6ci niematerialnych i prawnych

sfinansowanych z dotacji celowych, atakhe
otzymanych nieodplatnie z innych 2rodel

28

17 589,7 10 396,8

WYSZCZEGOLNIENIE
Plan na 2016

r0K

Wykonanie na

30 06.2016

1 2 J

B. Koszty dzialalnoSci operacvinei (30+56) 29 150 983.1 76 749,6
Koszty podstawowei dzialalno5ci operacyinei (46) 30 150 933.1 76 5{t6,4
Amortyzacja 31 18 798,6 10 001,4
Zu2ycie material6w i enerqii 32 10 706,0 5 628,1

Usluqi obce 33 7 412,8 3 644,4

Podatki ioplaty 34 70,5 26,2
Wynagrodzenia JC 83 968,5 41 983,6

tvm

wynikajqce ze stosunku pracy 36 79 268,5 39 664,7

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia na zecz
oracownik6w

37 21 696,6 12791,5

rym

skladki z tytulu ubezpieczeri spolecznych ifunduszu
pracy

38 16 089,2 7 641,0

odpis na zakladowy fundusz Swiadczeri socialnych 39 3 554,7 3 554,7

stypendia naukowe dla wybitnych naukowc6w,
stypendia doktorskie i doktoranckie

40 1352,7 1 077,1

odpis na wlasny fundusz stypendialny 41 200,0 0,0
Pozostale kosztv rodzaiowe 42 8 280,1 2 431,2

tym

aparatura naukowo-badawcza 43 1101,0 344,5

Og6lem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42) M 150 933,1 76 506,4

Zmiana stanu produkt6w (+,-) 45 0,0 0,0
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Og6lem koszty wlasne podstawowej dzialalno6ci
operacvinei UA+45'1 = (49+54+55)

46 150 933,1 76 506,4

Koszty dzialalno5ci dydaktycznej finansowane z budZetu

0anslrva

96 296,4 54 862,9

Koszty dzialalnoSci dydaktycznej finansowane z pzychod6w

wlasnvch

48 43 002,5 17 133,2

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej og6lem (47+48) 49 139 298,9 71 996,1

tym

koszty ksztalcenia na studiach stacjonarnych 50 121686,7 63 062,8

koszty ksztalcenia na studiach niestacjonarnych 51 14 012,2 69302

Koszty dzialalno5ci badawczej finansowane z dotacji

bud2etu oaistwa

52 11 534,2 4 510,3

Koszty dzialalno6ci badawczej finansowanej z przychod6w

wlasnvch

53 100,0 0,0

koszty dzialalno5ci badawczei ogolem (52+53) 54 116U,2 4 510,3

dzialalno6ci qospodarczej wyodrebnionej 55 0,0 0,0

Pozostale koszty (57+58) 56 50,0 243,2

warto5c spzedanych towar6w i material6w 57 0,0 0,0

pozostale koszty operacyjne (59+60) 58 50,0 243,2

z
tego

strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 59 0,0 0,0

inne pozostale koszty operacyjne 60 50,0 243,2

C. Zvsk strata z dzialalno5ci operacyinej (01-29) ol 2 393,1 6 203,6

D. Pzychody finansowe 62 100,0 150,3

w tym odsetki uzyskane 63 45,0 150,3

E. Kosztv finansowe u 300,0 224,7

w tvm odsetki zaolacone 65 250,0 101 0

F. Zysk (strata) z dzialalno5ci (61+62-64) 66 2193,1 6129,2

l. Podatek dochodowv 67 0,0 00

J. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia

straty)

68 0,0 0,0

K. Zysk (strata) netto (66-67-68) 69 2193,1 6129,2

DoKorant6wDzial ll. Fundusz Pomocy Student6w w

Wyszczeg6lnienie Plan na 2016

rok

Wykonanie na

30.06.2016

1 2 3

Stan funduszu na poczqtek roku 01 4 118,8 4 118,8

w tym z dotacii z bud2etu oaistwa 02 4 416,3 4 416,3

Zwiekszenia os6lem ( 04+06+07+08) 03 20123,0 13 608,0

z tego dotacia z bud2etu paistwa 04 18 448,5 12914,0

w tym
peeznaczona

na

pomoc materialnq dla doktorant6w 05 810,6 567,4

oolaty za kozystanie z dom6w studenckich 06 1 477,5 674,9

oDlaty za kozystanie ze stol6wek studenckich 07 0,0 0,0

inne pzychody 08 197,0 19,1

Zmnieiszenia ogolem (1 0+16+22+28) 09 24 241,8 13 125J
z rego dla student6w 11+12+13+14+15) 10 21 600,4 11779,1

z teqo stypendia socjalne 11 13 080,4 7 774,6
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10.Inwestycje i remong
a) Plany zadari inwestycyjnych

Warto6i rob6t planowanych do wykonania w roku 2015 oraz 2016 zestawiono w poni2szej tabeli,
gdzie pokazano r6wnie2 wartoSi realizacji poszczegolnych zadai.

Tabela 36. Zadania inwestycyjne planowane na lata 2015-2016 oraz realizacja pzez Dzial

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosprawnych

12 700,0 393,0

stypendia rektora dla najlepszych

student6w

13 7 300,0 3 570,0

stypendia ministra za wybitne
osiaqniecia

14 70,0 15,0

zapomogl 15 450,0 26,5
dla doktorant6w (17 +18+19+20+21\ to 1 1?O ( 553,4
z tego stypendia socjalne 17 162,9 tzt ,l

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosprawnych

18 37,4 17,1

stypendia dla najlepszych
doktorant6w

19 867,2 406,9

stypendia ministra za wybitne
osiagniecia

20 42,0 0,0

zap0m0ql 21 30,0 2,3
koszty utzymania domow i stolowek studenckich zz 1 465,0 7RO O

w tym wynagrodzenia 23 491,0 222,2
w tym wynikajqce ze stosunku 24 491,0 zzz,z
skladki na ubezpieczenia spoleczne
ifundusz oracv

25 80,0 40,2

remonty i modernizacia 26 200,0 0,0
w tym remonty finansowane
z dotacji

27 200,0 0,0

koszty realizacji zada^ zwiqzanych
z pzyznawaniem i wyplacaniem stypendiow
i zapom6g dla studentdw i doktorant6w

28 27

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialnq dla
student6w i doktorantdw

29 2,7

Zmiany funduszu z tytulu korekt z lat ubieglych (+/-) 30 0,0 0

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-

09+30)

31 0,0 4 601,7

v'/ tym z dotacji z bud2etu paistwa 32 0,0 5 010,1

i Remont6w zadaft w terminie od 1.10.2015 r. do 31.07.2016 r.

Lp. Naava zadania

Plan 2015 r.
(w zt)

Realizacia od
1.10.2015 r.

00
3',t.'t2.20't5 t.
(w zl)

Plan 2016 r.
(w zl)

Realizacja od
1.0,|.2016 r.
do
31,07.2016 r.
(w zl)

Realizacja od
1.10.2015 r.
do
3,|.07.2016 r.
(w zl)

Wydzial Prawa, ul. lvlickiewicza 1

Rozbudowa budyoku

dydakvczneoo wraz
3.722.000,00 000 3.707.900,00 1.968,00 1.968,00
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z inlraslrukl!14
KontYnuacia inwestycii

Budowa Kampusu Uniwersytetu w Bialymstoku

Budowa Kampusu

UniweFytetu
w Bialymstoku, realizowana
przy udziale Srodkow Unii

Eurcpejskiej

38.073 470,00

w lym
fundusze unijne

11.402.000,00

Sr. wl. uczelni

24.675.000,00
w tym

PORPW

17.394.000,00

POris

7.281.000,00
Koszty inne

1.996.000,47

w tym

5r wl. uczelni
1046.540,00
6r MN|SW na

finansowanie
koszlow

restrukturyzacji
Wydzialu

Biologiczno-

Chemicznego
949.460 47

1.695.865,00

0,00

1695.865,00

78.105,00

1.617 760,00

878112,00

44 075,00

834.037,00

0,00
w lym

fundusze unrjne

0,00

Sr. ',vl uczelni
0,00

w tym

PORPW

0,00
POris

0,00

Koszly inne

0,00
w tym

Sr. 
'r/1. 

uczelni

0,00

Sr. lvlNiSW na

finansowanie
kosztow

restruktu ryzacji
Wydzialu

Biologiczno-

Chemicznego

0,00

000

000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.695.865,00

0,00

1.695 865,00

78.105,00

1 6'17.760,00

8781'12,00

44.075,00

834.037,00

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania, ul. Warszawska 63
[Ionta2 klimatyzatora
w pomieszczeniu 104.

Opracowanie dokumentacji

Droiekto\rJei

31500,00 18.204 00 000 000 18.204,00

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

zakup nieruchomoSci wraz

z pzebudo.Jqw Wilnb na

potzeby Wydzialu
Ekonomiczno-

lnformatvczneoo w Wilnie

5.000.000,00 0,00 5 000 000,00 000 000

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Instytul Biologii. Stac,a

Telenowo-Badawcza
w Gugaach Wykonanie

robot budowlanych oraz
wyposa2ania (rozbudo$la)

Kontynuacia inwesvcji

780.000,00 000 000 0,00 000

Budynek mieszkalny, ul. Swierkowa 20 C

Wykonanie adaptacji
poddasza na mieszkanie,

rozpoczecie robot

budorJlanych (wykonanie

dachu zgodnie z posiadanq

dokumentacj4.
Kontynuacja inwestycji.

wykonanE eletracji
Kontynlacia inweslycii

662 610,00 000 37 000,00 5 426,00 5.462,00

Budvnek. ul. Swierkowa 20 B
Zmiana sposobu

u4ltkowania budynku

dydaktycznego Instylulu
Eiologii na b.idynek
admin islracyjny wraz

z przebudow4 rozbudowE

iobni2eniem wysokoici
w aMazku z rozbidrkq

ostatniej kondygnacji
(poddasza) hcznie
z zagospodarowanrem

terenu iniezbedna

235.220,00 62149,00 10.307.750,00 400 698,00 400.698,00

Uniwersytet vr Bialymstoku - Sprauiozdanie z dziatalnosciw roku akademickim ml5/2016
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inhasUuKuG techniczna

Wydzial Filoloqicznv, Wvdzial Historyczno-Soc oloqiczny, Plac U niwersvtecki 1

Remonl elE vacji i wejscia
gldrrJnego oraz rernont

mu 6$r oporovJych u/raz

z pbohmi budowlanymi

z'fiEzanymi ze

wzmocnieniem konstrukcji
pr4 wejsciu gl6u/nym do

budynku AKualizacja
ooar,olen na budowe

1.856.000,00 000 0,00 000 0,00

Budvnek, ul. Pooodna 65
Wzmocnienie stropOw

Opracowanie dokumentacrji
projeklovJej. WykonanE
rob6l brdor/anvch

87.390,00 0,00 000 0,00 000

Wvdzial Pedaoooiki i Psvcholooii, ul. Swierkowa 20
l\Ionta2 klimatyzaloE w sali

C iczeniowejnr2 17

budynku Auli Dydaktyczno-

Widowisko ei

11.000,00 0,00 47 750,00 14.748,00 '14.748,00

Kampus Uniwersvtelu w Bialymstoku, ul Ciolkowskieoo
Budowa Eiblpteki
LlnMeGyteckiej oraz
Wydziatu Filolog|cznego

iWydzialu HEtorycmo.
Soqolooiczneoo

000 000 150.000,00 20.098,00 20 098,00

Wvdzial Bioloqiczno-Chemicznv, ul. Ciolkowskieqo
Instytut Biologii,

ul. CiolkovJskiego 1J.

ooprowadzenie rody
uzdatrionei do nawil2aczy

w pomEszczenEcn

f itotronoviych, rozbudowa

stef owania f itotron6w.

Dostawa i monlaz ukladdw
glikolowycn ciepla
technologiczne9o do

cenlral rr!€ntylacyjnych.

InstytutChemii,
ul. Ciolkowskiego 1K

Rozbudo'rra instalacii wody
cnbdz4€. Dostawa

imontat umywalek.

Doslawa i rnonbz ukladdw
glikolor,rych ciepta

technologicznego do
central vJentyhcvinych

0,00 000 225.000,00 000 000

Kampus Uniwersytetu w Bialvmstoku, , ul. Ciolkowskieoo
Rozbudowa systemu 8l\IS
o moniloring pardmelr6w

instalacji w wezlach

cieplnych budynk6w

kamDUsu

0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

KamDus Uniwersvtetu w Bialvmstoku, ul. Ciolkowskieoo
Budowa ObseMatonum
Astronomicznego
z Planelarium i Partem
Dosu/iadczei wraz
z inf rastruktura lechniczna

0,00 0,00 150.000,00 6.783,00 6 783,00

UniweF',tet w Bialymsloku -Sprawozdanie zdzialalnosciw roku akdemickim 2015/2016

W roku 2015 planowano wykona6 zadania inwestycyjne na lqcznqkwotg 50.459.190,00 zl.

W roku 2016 planowano wykonanie nastgpujqcych zadari inwestycyjnych:

- Wydzial Prawa, ul. Mickiewicza 1, Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz
z infrastruktur4

- Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku, ul. Ciolkowskiego. Budowa Bibliotek
Uniwersyteckiej oraz Wydzialu Filologicznego i Wydzialu Historyczno-Socjologicznego.

- Zakup nieruchomoSci wraz z pzebudowq w Wilnie na potzeby Wydziatu Ekonomiczno-
Informatycznego UwB z siedzibq w Wilnie,
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- Budynek, ul. Swierkowa. Zmiana sposobu u2ytkowania budynku dydaktycznego InstytuL

Biologii na budynek administracyjny wraz z pzebudow4 rozbudowq i obni2eniem

wysoko6ci budynku w zwiqzku z rozbi6rkq ostatniej kondygnacji (poddasza) lEcznie

z zagospodarowaniem terenu i niezbgdnq infrastrukturq techniczn4

- Budynek mieszkalny, ul, Swierkowa 20 C. Wykonanie adaptacji poddasza na mieszkanie,

rozpoczgcie rob6t budowlanych (wykonanie dachu zgodnie z posiadanq dokumentacjq)

Kontynuacja inwestycji. Wykonanie elewacji. Kontynuacja inwestycji.

- Kampus Uniwersytetu w Biatymstoku, Wydzial Biologiczno-Chemiczny.

Instytut Biologii, ul, Ciolkowskiego 1J, Doprowadzenie wody uzdatnionej do nawil2aczy

w pomieszczeniach fitotronowych, rozbudowa sterowania fltotron6w. Dostawa i monta2

uklad6w glikolowych ciepla technologicznego do central wentylacyjnych,

Instytut Chemii, ul, Ciolkowskiego 1K. Rozbudowa instalacji wody chlodzqcej, Dostawa

i montaz umywalek. Dostawa i monta2 uklad6w glikolowych ciepla lechnologicznego do

central wentylacyjnych.

- Wydzial Pedagogiki i Psychologii, ul. Swierkowa 20. MontaZ klimatyzatora w sali

iwiczeniowej nr 2.17 budynku Auli Dydaktyczno-Widowiskowej,

- Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku, ul. Ciolkowskiego. Rozbudowa systemu BMS

o monitoring parametr6w instalacji w wgzlach cieplnych budynk6w Kampusu.

- Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku. Budowa Obserwatorium Astronomicznego

z Planetarium i Parkiem Do6wiadczeri wraz z infrastrukturq technicznq,

Wykonanie zadania wymienionego w p, 1.1,3. planowane bylo z funduszy MN|SW. Poniewa2 nie

uzyskano potlvierdzenia finansowania nie zakupiono dzialki inwestycylnej.

b) Opis realizowanych zadari inwestycyjnych w roku akademickim 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 kontynuowano zadanie inwestycyjne Budowa Kampusu

Uniwersytetu w Bialymstoku pzy ul. Ciolkowskiego wspolfinansowane z funduszy unijnych

w ramach projektu ,,Budowa Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz

z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Rozw6j Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Dzialanie: 1.1

lnfrastruktura Uczelni oraz projektu ,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii" realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Priorytet Xlll Infrastruktura

Szkolnictwa Wy2szego, Dzialanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wy2szego.

Generalnym Wykonawcq rob6t na kampusie byla firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A, z siedzibq

w Warszawie pzy ul, Konstruktorskiei 11 A.

Nadz6r nad pzebiegiem inwestycji pelnila firma Grontmij Polska Sp. z o.0,, ul. Zigbicka 35, 60-164

Poznai.
Roboty budowlane zostaly zakoiczone. W dniu 12.05.2014 r. podpisano protok6l koticowego

odbioru.

W 2015 r. w obiektach kampusu zakoriczono r6wnie2 montaz wyposa2enia podstawowego

i specjalistycznego.
c) Realizacje w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym wykonano:

- rozbudowg budynku dydaktycznego pzy ul. Mickiewicza 1 wraz z infrastrukturE na kwotq

1.968,00 zl ze Srodk6w Wydzialu Prawa, zmianq sposobu uzytkowania budynku

dydaktycznego Instytutu Biologii na budynek administracyjny wraz z pzebudow4

rozbudowq i obni2eniem wysoko5cr budynku w zwiqzku z rozbi6rkq ostatniej kondygnacji

(poddasza) lqcznie z zagospodarowaniem terenu i niezbqdnq infrastrukturq technicznq na

kwotg: 400.698,00 ztze Srodk6w wlasnych uczelni,

- monla2 klimatyzatora w sali iwiczeniowej nr 2,17 budynku Dydaktyczno-Widowiskowego

Wydzialu Pedagogiki i Psychologii pzy ul. Swierkowej 20 na kwotq 14.748,00 zl ze Srodk6w

wlasnych Wydzialu Pedagogiki i Psychologii,
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- budowg Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Wydzialu Filologicznego i Wydzialu Historyczno-

Socjologicznego na kwotg 20.098,00 zl ze Srodk6w wlasnych uczelni,

- budowg Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Do5wiadczeri wraz
z infrastruktur4 technicznq na kwotg 6.783,00 zl ze Srodkow wlasnych uczelni,

- adaptacjq poddasza na mieszkanie, rozpoczgcie robot budowlanych (wykonanie dachu
zgodnie z posiadanE dokumentacjq) i elewacjg na kwotg 5,462,00 zl ze 6rodk6w wlasnych
uczelni,

- budowg Kampusu Uniwersytetu w Bialymstoku na kwote 2.573.977 ,00 zl.
Koszty poniesione na budowq Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i informatyki wraz
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym:

1 ) W okresie 01,10.2015-31.12.201 5 wynoszq w sumie 1 10.392,50 zl, w tym:
73,495,11 zl kwalifikowane platne ze Srodkow o96lnouczelnianych,
4.609,89 zl niekwalifikowane, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych,
32.287 ,50 zl poza projektem, platne ze 6rodkow o96lnouczelnianych.

2) W okresie 01.01.2016-31.07.2016 wynoszqwsumie 0,00 zl.

Koszty poniesione na budowe Wydziatu Fizyki oraz Instytutu Chemii:
1) W okresie 01,10.2015 - 31,12.2015 wynoszqw sumie 2.463.584,70 zl, w tym:

986.976,19,00 zl ptatne z POliS,

630.783,95 zl niekwalifikowane, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych - naklad;
niekwalifikowane projektu ,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii",

11 .787 ,56 zl - naklady poza projektem poniesione na budowg kampusu - platne ze
Srodk6w og6lnouczelnianych,
834,037,00 zl - naklady poza projektem poniesione ze Srodk6w MN|SW, Decyzja
Nr8636/E-342lRi2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotacja celowa na sfinansowanie
koszt6w restrukturyzacji Wydzialu Biologiczno-Chemicznego,

2) W okresie 01.01.2016-31.07 .201 6 wynoszq w sumie 0,00 zl.

11, Zakladowy Fundusz Swiadczefi Socjalnych
Wydatkowanie Srodk6w z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych odbywa sig w oparciu
o corocznie ustalany plan zeczowo-finansowy, stanowiqcy zalqcznik do obowiqzujqcego
Regulaminu ZFSS.

Tabela 37 ZFSS. wptwy na

Wplywy za okres

PozostaloSe

z r. ub.

Odpis na
pracownik6w

Odpis na

emerytow
rencistow

Pozostale
zwiekszenia

Splaty
pozyczek

Og6lem

Kv'rota zl Kwota zl Kv'rota zl Kwota zl Kv'rota zl Kwota zl

t-xil.2015 265 833 3 290 641 418 095 40 991 883 882 5229113

Prowizorium na 2016 171604 3210216 418 095 33 000 800 000 4 632 915

Plan po korekcie z dnia
29.06.2016

-67 320 +18 776 -48 544
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Realizacja ZFSS wedlug rodzaj6w wydatk6w socjalnych

Tabela 38. Doplatv do wvpocz
Wydatki za okres Doplaty do wczasow pracownikow, emerytow,

rencistow

Doplaty do wypoczynku dzieci

Liczba os6b Kwota zl Liczba osob Kwota zl

t-xil.2015
1 717

2 319 100
867

685 690

r-vil,2016 1587 2042950 768 619 560

Uniwersytet w Bialymstoku - Sprawozdanie z dzialalnodciw roku akademickim 2015/2016

W 2015 r., w zwiqzku z przejSciem na emeryturg, Swiadczenia zeczowe otrzymaly 32 osoby,

a w okresie l-V|1.2016 r. - 10 osob, W 2015 roku pnyznano pomoc w postaci bon6w towarowych

384 uprawnionym emerytom i rencistom oraz 4 sierotom/p6lsierotom, W dniu 28.10.2015 r' seniozy

uczestniczyli w corocznym spotkaniu, zorganizowanym w Uniwersyteckim Centrum Kultury,

pol4czonym ze zwiedzaniem Kampusu UwB.

Swiadczenia zeczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci

W ramach dofinansowania z ZFSS dzieciom pracownik6w zorganizowano w okresie

sprawozdawczym noworocznq imprezg choinkowq. W 2015 r. wrQczono paczki choinkowe 469

uprawionym dzieciom, za6 w 2016 r. - 460, W 2015 r., z okazji Dnia Dziecka,462 dzieci otrzymalo

bilety wstgpu do kina lub centrum zabaw, a w czerwcu 2016 r. - 478.

Tabela 40. Doftnansowanie do dzialalnoSci kufturalnoaiwiatowei, sporlowo+ekreacyjnei

odsetkami

Lqczne zaplanowane pzeznacz0no socjalnq i mieszkaniowq

na zecz osob uprawnionych zostaly wydatkowane w 2015 r, w 96,5%, a w okresie l-V|I.2016 r

w 72,80/o,

Baza wypoczynkowa
Uniwersytet w Bialymstoku jest wla6cicielem tzech domk6w kempingowych zlokalizowanych na

Kempingu ,,RUSAI-KA' kolo Wqgozewa (12 miejsc noclegowych), kt6re funkcjonujq sezonowo od

maja do wzeSnia.

Tabela 39. Pomoc neczowo-f inansowa

Wydatki na zapomogi
za okres

Liczba

osoD

Wedlug grup uprawnionych Wedlug peeznaczenia

Kwota zl
pracownrcy emerycl p6lsieroty

/sierotv

materialne losowe

t-xil.2015 228 96 129 3 38 190 33s800

t-vil.2016 162 59 100 3 28 134 220 000

t-xil.2015

Prowizorium na 2016 r.

abela 41. Pozvczk! mieszkanio\ ez

Wydatki za okres Liczba os6b

Wedlug przeznaczenia
Kwola zl

remontowe budowlane

t-xil.2015 142 131 11 815 894

r-vil.2016 78 73 5 425738

6rodki ZFSS. ktore na dzialalnoSc
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Wplacone Srodki pienie2ne na ZFSS za udzielone noclegi w ww, obiekcie w 2015 r. wyniosly 16

440 zl, a w okresie l-V|1,2016 r. 13 600 zl.

W roku 2015 i2016 dofinansowanie ze 6rodkow ZFSS na domki w Wggozewie wynosilo
po 7 000 zl. O5rodek Wypoczynkowy ,,NAREW" w Ploskach nie prowadzi dzialalnoScr
wypoczynkowej ijest pzeznaczony do spzedaZy. Koszty utzymania obiekt6w socjalnych ponos

fundusz og6lnouczelniany.

12. Inne obszary dzialalno6ci

12.1. Gentrum Edukacji Ustawicznej

Tabela 42. Ofefta CEU w roku akademickin 201il2016
Nazwa formy ksztalcenia

NAUCZYCIELSKA

Kurs dla kierownik6w dzreci i

Kurs dla kandvdat6w na dzieci i

Kurs

Ku rs nw
SZKOLENIE ECDL BASE

Ksztalcenie z orooramem GeoGebra

materialow
Multimedialne ksztalcenia

Samodzielne odkrywanie wredzy matematyczn$ przez uczni6w jako czynnik motywujqcy

multimedialnei w

Kurs dla instruktor6w praktvcznei nauki zawodu

w szkole

Kurs Etnoorafii dla N

Kurs - Sztuka w

stra2nik qranic

dla Babci i Dziadka -
STUDIA PODYPLOMOWE

Szkola Guwernantek i Guwerner6w

Zawodu

Doradca

w o6wiacie

Tabela 42. Absolwenci CEU

L.p. Forma zaiei Liczba absolwent6w
1 Specjalizacja nauczycielska (studenci i absolwenci UwB) 1 157
a Kwalifikacje pedagogiczne dla sluchaczy studi6w lll stopnia

i nauczvcieli akademicklch
90

3 Kurs na wychowawcq plamwek wypoczynku dzieci i mlodzie2y 153
A Kurs kierownika wypoczynku 16
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5 Proiekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER 3162

Razem 4 578

1 2.2. Uniwersytet Otwarty

Uniwersytet Otwarty zostal utwozony w listopadzie 2013 r, Zadaniem uniwersytetu jest realizacja

i propagowanie idei edukacji otwartej dzieci, mlodzie2y i os6b doroslych, w szczeg6lno5ci

zapewnienie sluchaczom moZliwo6ci ksztalcenia ustawicznego, bez wzglqdu na posiadane pzez

nich wyksztalcenie, wiek oraz kwalifikacje zawodowe. Pzy uniwersytecie dziala rada, w sklad ktdrej

wchodzq pzedstawiciele wszystkich wydzial6w. Rada sprawuje m.in. nadz6r merytoryczny nad

funkcjonowaniem Uniwersytetu Otwartego, w tym nad jako6ciq prowadzonego ksztalcenia.

Na dzieri'10.08.2016 r. w ofercie UO UwB znajduje sig 229 kurs6w, podzielonych na 11 stref

tematycznych. Dodatkowo w osobnej zakladce promowane sA nowe propozycje w ofercie. W roku

201 51201 6 zorganizowano ku rsy:

. Kodeks postgpowania administracyjnego w pigulce (pracownik UwB)

Realizacja projektu ,,Podlaska Akademia Lider6w", w tym zorganizowane kursy:

- Mediacje (wykladowca zewngtzny)
- RozwiEzywanie sporow i technik umiejgtno6ci negocjacyjnych (wykladowca zewnetzny)
- Pzywodztwo (wykladowca zewnqtzny)
- Sztuka wystqpieri publicznych (pracownik UwB)
- PR w aktywnoSci lidera (pracownik UwB)

- Budowa i praca w zespole (wykladowca zewngtzny)
- Strategiczna analiza, wyszukiwanie I weryfikacja informacji oraz podejmowanie decyzji

(wykladowca zewngtzny)
. Indywidualne sesje rozwojowe uczestnik6w ,,Podlaskiej Akademii Liderow" (szkolenie 2-

dniowe wyjazdowe do Supra6la - pracownicy UwB oraz wykladowcy zewngtzni.

Od jesieni 2016 r. planowane do uruchomienia sq nastepujEce kursy:

o Cykl szkolen dla sqdzi6w waz z wizylq studyjnq w Trybunale Sprawiedliwo6ci

w Luksemburgu
o Kodeks postgpowania administracyjnego - na zlecenie Uzgdu Miasta Suwalki (kilka grup)

. Ochrona wizerunku w samonqdzie terytoialnym oraz protok6l dyplomatyczny na

zamowienie Uzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podlaskiego

. Akademia Biznesu - dla pzedsigbiorc6w

. Kurs dla arbitr6w i pelnomocnik6w - w zwiqzku z powstaniem Wschodniego Sqdu

Arbitra2owego przy lzbie Pzemyslowo-Handlowej (pzy czym aktywnie uczestniczy Wydzial

Prawa UwB)

r Akademia Trenera - kurs podstawowy

. Akademia Trenera - kurs zaawansowany - kontynuacja kursu podstawowego

. Savoir-vivre w biznesie
o Negocjacje
o Sztuka wystqpieri publicznych

. Inne kursy na bie2qco z zapisow

12.3. Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku

Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku jest niezale2nq organizacjq pozazEdow4 utwozonq

w 2004 r. Glownym celem fundacji, zgodnie z $ 6 Statutu, jest organizacyjne, Eeczowe i finansowe

wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Bialymstoku w zakresle dzialalno5ci dydaktycznej, naukowej,

studenckiej, kulturalnej i samopomocowej. DzialalnoSciq fundacii kieruje zazqd w skladzie:

Katarzyna Niziolek - prezes oraz Anna Mlynarczuk-Sokolowska iAnna Danilewicz - wiceprezesi
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Prace zazqdu nadzoruje rada, kt6rq twozq dziekani wszystkich wydzial6w Uniwersyletu i dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej, a jej pracom pzewodniczy rektor.

W roku akademickim 2015/16 dzialania fundacji wsp6lfinansowane byty p'z:ez Uzqd Marszalkowski
Wojew6dztwa Podlaskiego.

Realizujqc cele statutowe, od 2014 r, fundacja dziala popzez Pracowniq Sztuki Spolecznej, kt6rej
koordynatorkq jest Katazyna Niziolek oraz Pramwnig Metodyki iProjektowania Edukacji
Migdzykulturowej, ktorej koordynatorkq jest Anna Mlynarczuk-Sokolowska.

1) Pracownia Sztuki Spolecznej jest nieformalnym, otwartym i interdyscyplinamym
pzedsigwzigciem o charakteze badawczym, edukacyjnym, kulturalnym i spolecznym. Popzez
sztukg spolecznq rozumiemy aktywno5i spoleczno{bywatelsk4 w ramach kt6rej zar6wno

arty6ci, jak i nie-arty6ci (badacze spoleczni, animatozy kultury, aktywi6ci, edukatozy, lidezy
lokalni) poslugujq sig sztukq w celu rozpoznawania potzeb spolecznych i inicjowania zmiany

spolecznej.
Cele pracowni: projektowanie i realizacla badai aktywizujqcych i wykozystujqcych metodologiQ

opartq na sztuce (ail-based research practice) o'az badari zorientowanych tematycznie na sfere
kultury, w szczeg6lno6ci sztuki; dzialania projektowe, animacyjne, interwencyjne w Srodowisku

lokalnym; organizacja dyskusji, warsztat6w i innych spotkan o podobnym charakteze; rozwijanie
wspolpracy miqdzy Srodowiskami artystycznym i naukowym; wspoldzialanie z organizacjaml
iinstytucjami kulturalnymi; rcalizaqa nowatorskich i interdyscyplinarnych zajgC dydaktycznych
w ramach program6w uniwersyteckich (moduly praktyczne, zajgcia fakultatywne, Scie2ki

migdzypzedmiotowe i in.); testowanie i popularyzacja nowych rozwiqzai edukacyjnych opartych
na sztuce (np. etnografia performatywna, socjologia wizualna); twozenie tematycznego
ksiqgozbioru w Lektorium Wydzialu Historyczno-Socjologicznego; prowadzenie dzialalno6ci
publikacyjnej i wydawniczej.
Dzialania zrealizowane w roku akademickim 2015/16:

a) Pracownia Sztuki Spolecznej. Warsztaty aftystyczno-badawcze. Interdyscyplinarny
program edukacji i aktywizacji kulturalnej student6w oraz integracji Srodowiska

artystycznego i naukowego. Program ma charakter dlugofalowy, Sklada sig
z wa6ztat6w artystyczno-badawczych prowadzonych pEez artystddanimator6w kultury
wsp6lnie z socjologami, w kt6rych udzial biorq studenci uniwersytetu. Efektem ka2dego
warszlatu jesl poszezenie wiedzy uczestnik6w na temat wybranego zjawiska/problemu
spoleczno-kulturowego (m.in. pzestzef publiczna, pamigi zbiorowa, relacje
migdzykulturowe) oraz prezentacja tej wiedzy w formie artystycznej. Program ma na

celu zwiqkszenie uczestnictwa student6w w kultuze artystycznej popzez stwozenie
sytuacji bezpo6redniego kontaktu z tw6rcami i organizatorami kultury oraz polqczenie

do5wiadczenia artystycznego i naukowo-badawczego, Program zaklada tak2e szeroki
udzial mieszkaflc6w miasta - na r62nych etapach i w r62nych formach - zbierania
informacji, indywidualnych wywiad6w, akcji ulicznych, gier spolecznych, performansu,
pokaz6w wideo, dyskusji, aktywno6ci w Intemecie. Program opiera sig na zalozeniu, 2e

uczestnictwo w kultuze artystycznej spzyja podnoszeniu kompetencji spoleczeristwa,
rozwijaniu aktywno6ci tw6rczej obywateli i ich aktywnemu udzialowi tak2e w innych
wymiarach 2ycia spolecznego i publicznego, a twozenie warunk6w wymiany r62nych
rodzaj6w ekspresji, wiedzy i perspektyw poznawczych pnyczynia siq do wzrostu
innowacyjno6ci spolecznej.
W roku 20'15 we wspolpracy z Instytutem Socjologii UwB zrealizowane zostaly
warsztaty: Animacja pzestneni publicznej - warsztaty prowadzone pnez socjolog6w
K. Niziolek i M. Bialousa we wspolpracy z animatorami, artystami i aktywistami -
M. Bielskim, T. Adamskim, M. Rantem, M. Tymur4 S. Wichrem, J. Ry2yriskim,

dotyczEce mo2liwo6ci rozpoznawania ioddzialywania na pzeslzeri publicznq_
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Warsztat fotografii spolecznej (socjologia wizualna) - warsztaty prowadzone pzez

fotografa i socjologa W. Wqdolowskiego, poSwiqcone obserwowaniu i wyja6nianiu

zeczywistoSci spolecznej za pomocE fotografii (wlasnych i zastanych). Finisa2

warsztat6w mial charakter otwarty - spotkania autorskie i go6cinne warsztaty

poprowadzili S, Frqckiewicz (nt. sfreel aftu) oraz P. Szypulski (nt. obraz6w w kultuze).

Efekty warsztat6w zaprezentowane zostaly w formie otwartych, interaktywnych spotkai

zorganizowanych w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Byly to m.in.:

,,Miasta wyobra2one" - pokaz fotograficzny, ,Obrazy Bialegostoku'- pokaz film6w,

,,Tetris" - chalk graffiti jam. W ramach podsumowania odbyl siq takze jeepform

,,Fatmandown" (we wsp6lpracy z Klubem LARP-owym Zywia) oraz warsztaty

kreatywnego pisanie Loesje.pl. Efektem warsztat6w fotograficznych byl zaS

wielkoformatowy poster ukazujqcy to2samo6i uczestnikow, zaprezentowany

w Intemecie oraz w Instytucie Sociologii i Kognitywistyki. Dokumentacjg fotograficznE

wykonali M. Onufryjuk i J. Wojnar, zdjgcia wykozystano w informacji internetowej nt.

projektu (m,in, www.facebook.com/fundacjauwb, www.facebook.com/pages/lnstytut-

Socjologii-UwB), Koncepcja i koordynacja programu: Katazyna Niziolek. Program

realizowany byt dzigki wsparciu finansowemu Uzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa

Podlaskiego.

bl Metoda ustawieh narodovtych. Projekt performatywny dotyczqcy konflikt6w na tle
etnicznym i religijnym widzianych w perspektywie historycznej i wspolczesnel.

W warstwie historycznej dotyka problemu pamigci relacji migdzyetnicznych na terenach

polsko-bialoruskiego pogranicza w okresie ll wojny Swiatowej, miqdzy innymi sprawy

Romualda Rajsa, pseudonim Bury. Ukazuje zwiqzek migdzy pzeszlo6ciq a aktualnq

sytuacjq spoleczno-politycznq w Polsce i na Swiecie, spzyjajqcq umacnianiu sig ruch6w

i postaw skrajnie nacjonalistycznych, Koncepcja projektu opiera sig na mechanizmie

pzyjmowania iwykonywania 16l spolecznych, w szczeg6lno5ci roli oprawcy iofiary.
Performans pozwala pzetestowai granice wladzy roli isytuacji nad jednostk4 TreSC

material6w 2r6dlowych dotyczqcych autentycznych wydazei zostaje pzelo2ona na

jqzyk dramatu w postaci dokumentalnych wydazeri performatywnych, w kt6rych

bezpo6rednio uczestniczq ich widzowie. Ka2de wydazenie utzymane jest w konwencji

gry pozwalajqcej jej uczestnikom na pzyjzenie siq swoim reakcjom w zlo2onych

konfl iktowych sytuacjach spolecznych.

Zespol: scenariusz, re2yseria - Michal Stankiewicz, ll re2yser - Piotr Sulkowski,

narracja - Dobromir Dymecki, scenografia, aranlaip - Karolina Maksimowicz, wideo -
Pawel Szazyriski, muzyka - Kajetan Lukomski, audio - Lukasz Zygarlicki, projekcje -
Maria Pozyc, Damian Polkowski, 6wiatla - lvlateusz Tymura, dokumentacja - Rafal

Leszczyriski, scenariusz - Michal Slankiewicz, Karol Dworakowski, Piotr Sulkowski'

produkcja - Kalarzyna Niziolek, asystentki producenta - lzabela Adamska, Karolina

Frackiewicz, Aleksandra Lulewicz, wolontariusze - Aneta Baranowska, Mateusz

2uiowski, testezy: czlonkowie Klubu LARP-owego,,Zywia".

Pokazy spektaklu odbyly siq 5,06.2015 r. w Opeze iFilharmonii Podlaskiej -
Europejskim Centrum Sztuki. Wziglo w nich udzial 30 aktywnych uczestnik6w i okolo

200 os6b w charakteze publiczno5ci. Proiekt zrealizowany zostal dzigki wsparciu

finansowemu Uzqdu Marszalkowskiego Wolewodztwa Podlaskiego. W 2016 r. pokaz

spektaklu mial miejsce w Teatze Nowym w Lodzi.

W ramach promocji projektu zorganizowaliSmy spotkanie dyskusyjne ,,Teatr wyobraZni

socjologicznej", kt6re odbyto siq 19.05,2015 r, w Galerii im, Sleidzitiskich

w Biatymstoku. W dyskusji na temat maria2u teatru i socjologii, spektaklu ,,Metoda

Ustawieh Narodowych" i mo2liwoSci spolecznego oddzialywania sztuki udzial wziqli:

Michal Stankiewicz - pomyslodawca, aulor scenariusza i re2yser, Katazyna Niziotek -
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inicjatorka Pracowni Sztuki Spolecznej, producentka projektu, Anna Danilewicz

z Centrum im, Ludwika Zamenhofa, Joanna Dolecka z Galerii Arsenal i Kalazyna
Sawicka-Miezyiska z Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu w Bialymstoku. Ponadto
podczas spotkania zaprezentowana zostala dokumentacja spektakli z listopada 2014 r,

Promocja projektu odbywala siq tak2e popzez materialy festiwalowe (m.in. drukowany
katalog-program) onz Intemet: http:i/metodaustawiennarodowych.lumblr.com,
https://www.facebook.com/metoda. ustawien.narodowych.
Szlak Dziedzictwa Zydowskiego w Bialynstoku - Scie2ki z zagadkami. W ramach
festiwalu Wsch6d Kultury/lnny Wymiar, w oparciu o Szlak Dziedzictwa Zydowskiego
w Bialymstoku (www,szlak.uwb.edu.pl), we wsp6lpracy z Bialostockim OSrodkiem

Kultury, zostaly pzygotowane dwie 6cie2ki z zagadkami - biograficznq i kulturaln4
Na podstawie zawartych w nich heSci bialostoczanie zostali zaproszeni do
spacerowania i rozwiqzywania zagadek odnoszqcych sig do r62nych mielsc w mieScie -
ich historii, architektury, estetyki, zwiqzanych z nimi os6b ianegdot. Inauguracja Scie2ek

odbyfa sig w 29.08.2015 r. Ka2dy z uczestnik6w otzymal folder wybranej 6cie2ki.

Scie2ka kufturalna (oprac. Katazyna Niziolek) zapoznaje Spacerowicz6w z r62nymi
pzejawami aktywno6ci artystycznej i estetycznej bialostockich 2yd6w, od secesyjnej
architektury palacowej, popzez pzedmioty codziennego u2ytku, po tworczo6i teatralnq
ifilmow4 a takle z dzialalno6ciq kulturalnq (w tym kolekcjonerskq) prowadzonq
w poZydowskich obiektach po wojnie i wspolcze5nie. Dale mo2liwoSd

niekonwencjonalnego spojzenia na dziedzictwo 2ydowskie, lAczqcego pzeszloSd
i tera2niejszo5d. nie tylko na poziomie pamigci, ale te2 wsp6lczesnego 2ycia
Bialegostoku. Scie2ka biograficzna (oprac, Mariusz Sokolowski) - prezentuje sylwetki
bialostoczan polskiego i 2ydowskiego pochodzenia, bohater6w i tzw. zwyklych ludzi,

kt6zy zapisali sig w historii miasta i kt6rych losy nielednokrotnie splataly siQ ponad
podzialami narodowo5ciowymi i wyznaniowymi. Slady tych splecionych los6w
odnajdujemy dzi6 w pzestzeni Bialegostoku niemal na ka2dym kroku.
Spotkanie z Agnieszkq Maslowieck4 autorkq ksiE2ki ,,Splqtanie". Spotkanie odbylo sig
17,04.2015 r. w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bialymstoku. Poprowadzil je znany
bialostocki literat Kzysztof GedroyC. Osiq ksiq2ki jest idea splqtania kwantowego,
sugerujqca, 2e uplyw czasu jest zludzeniem, oraz wieloici Swiat6w, w kt6rych toczq sig
splqtane losy bohater6w zmagajqcych siq ze swolq historiA shat4 poczuciem sensu,
milo6ciq i Smierci4 a pzede wszystkim z paradoksem pamigci, kt6rq czas wyciera.
Agnieszka Maslowiecka (ur, w 1976 r. w Bialymstoku) - pisarka, autorka powie6ci,

opowiadai, malych form teatralnych. Z wyksztalcenia psycholog, psychoterapeuta

itrenerka (coach). Adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Bialymstoku. Pzez wiele lat pracowala z osobami niepelnosprawnymi intelektualnie
i ich rodzinami. W Bialostockim Hospiclum dla Dzieci zalo2yla i prowadzila pienrrrsze

w Bialymstoku grupy wsparcia dla rodzin po stracie dziecka. Publikowala
w,,Migotaniach, pzejaSnieniach" i magazynie ,,Pinezka.pl". W ksiq2ce,,2011. Antologia
wsp6lczesnych polskich opowiadai' (2011) znalazlo sig jej opowiadanie ,,Kosmagonia".
Wydala tom opowiadai ,,Pyszne ciato" (2011) i powie$6,,Splqtanie" (2014).

Dyskusja ,Oto czym jesteSmy/jesteScie'i Dyskusja odbyla siq 21.01.2016 r. i dotyczyla
pzeszlo6ci i to2samo5ci miasta - na marginesie ksi42ki Marcina Kqckiego ,Bialystok.
Biala sila, czama pamiq6", w odniesieniu do tez opracowanych pzez inicjatorki dyskusli,
kt6re zostaly zamieszczone na stronie fundacji. Realizatorki dzialania: Danuta
Zawadzka, Kalarzyna Niziolek, Katazyna Sawicka-Miezyiska.

,ZrozumieC Bialystok. Pamigd i niepamiQtanie". Warsztaty z publicznej dyskusji.
Warsztaty odbyly sie 3.03.2016 r. i po6wigcone byly problematyce pamigci oraz
niepamigtania w kontekScie dziej6w itera2niejszoSd Bialegostoku itym samym

e)
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mechanizm6w funkcjonowania zbiorowej pamiqci. W spotkaniu wzigli udzial: Edmund

Dmitr6w, Kzysztof Gedroy6, El2bieta Kononczuk, Andzel Lechowski, Walentyna

t-ojewska, Anna Moroz, Michal Stankiewicz, Monika Szewczyk, Sebastian Wicher,

Wieslaw Wrobel. Spotkanie poprowadzily: Danuta Zawadzka, Katazyna Niziolek

i Katazyna Sawicka-Miezyiska.
gl ,,Modlitwa. Teatr powszechny'. To otwarte dzialanie sceniczne, spektakl partycypacyjny

w re2yserii Michala Stankiewicza, inspirowany utworami ubieglorocznej noblistki

Swietlany Aleksijewicz. Projekt jest realizowany od marca 2016 roku. Spektakl opiera

siq na zafo2eniu, 2e uczestnictwo w kultuze nie mo2e oznaczat tylko dostqpu do

instytucji kultury, ale powinno byi poszezane o moZliwoSci aktywnego, kooperacyjnego,

w du2ym stopniu autonomicznego udzialu zainteresowanych os6b. Dlatego w struktuze

speklaklu aktorami sE uczeslnicy, ktozy pzedstawiajq (interpretujq) wybrane pzez

siebie fragmenty reporta2y Aleksijewicz. Spektakl wprost realizuje postulaty teatru

powszechnego, publicznego - wsp6ltwozonego pzez obywateli, pozwalajqcego na

ekspresjg warto6ci, lEczqcego pzeszlo6c i tera2niejszoSi, stwazajEcego pzestzen

otwartej dyskusji . Zostal zaprezentowany w r62nych miejscach Polski (Bialystok,

Czeremcha, Sopot). Projekt ,,Modlitwa. Teatr powszechny" reallzowany jest pzez

Fundacjg Uniwersytetu w Bialymstoku dzigki wsparciu finansowemu Ministra Kultury

iDziedzictwa Narodowego (w ramach programu ,,Kultura dostgpna") oraz Uzqdu

Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podlaskiego. Partnezy: Uniwersytet w Bialymstoku,

Uniwersyteckie Centrum Kultury, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bialymstoku,

Gminny Osrodek Kultury w Czeremsze, Gminne Centrum Kultury w Gr6dku.

Koordynatozy dzialania: Katazyna Niziotek, Michat Stankiewicz,

h\ XIV Podlaski Festiwal Nauki i SztuKt. 18.05.2016 r. na Wydziale Historyczno-

Socjologicznym odbyly sig warsztaty, wyklady, spotkania, pokazy po6wigcone

zagadnieniom pamiqci zbiorowych i konfliktu wokol dzialari Romualda Rajsa 
'Burego"

na Podlasiu. Zaprezentowana zostala m.in. dokumentacja spektakli ,,Metoda ustawten

narodowych'. W ramach festiwalu odbyly sig m.in. ,,Warsztaty historii mdwionej"

(dr Maciej Bialous), ,,Bylo - nie minglo: konflikt pamigci w tzw. sprawie furman6w"

(prof. Edmund Dmitr6w), ,,Metoda ustawiei narodowych - pokaz dokumentacji

spektaklu", ,,Migdzy pamiqci4a historiq- spotkanie autorskie z Annq Moroz", ,,Bohater -
pokaz filmu" (re2. Agnieszka Amold), ,,(Nie) m6j bohater - otwa(a dyskusja".

Koordynator dzialania: Katazyna Niziolek,

i\ ,ZrozumieC Bialystok. WiebkufturowoSc". Warsztaty z publicznei dyskus.li. Spotkanie

odbyto sig 30.06.2016 r. Po6wigcone bylo wielokulturowo6ci Bialegostoku i zwiqzanych

z niq problem6w. W dyskusji wziqli udzial: Gra2yna Charytoniuk-Michiej, Artur

Konopacki, Andzej Sadowski, Katazyna Siergiej, Jezy Szerszunowicz, Monika

Szewczyk, Mateusz Tymura, Mikolaj Wawzeniuk, Joanna Zubrycka. Realizatorki

dzialania: Danuta Zawadzka, Katazyna Niziolek, Katazyna Sawicka-Miezyiska

j) Publikacje: monografia ,,Sztuka spoleczna. Koncepcje - dyskursy - praktyki", oparta na

pracy doktorskiej Katazyny Niziolek, inicjatorki i koordynatorki Pracowni Sztuki

Spolecznej, rvydana w wersji elektronicznej; wspolpraca pzy 26 tomie polrocznika

,,Pogranicze. Studia spoleczne" wydawanego przez Instytut Socjologii i Kognitywistyki

Tom pzygotowany zostal pod redakciq naukowq Katazyny Niziolek i w calo6ci

po5wigcony zagadnieniom sztuki spolecznej.

Pracownia Metodyki i Projektowania Edukacji Migdzykulturowej skupia teoretykow i praktyk6w

zainteresowanych metodycznymi aspektami edukacii migdzykullurowej oraz projektowaniem

praktycznych dzialah z tego zakresu. W ramach aktywno5ci pracowni, edukacja

migdzykulturowa rozumiana jest holistycznie - jako calo2yciowy proces ksztaltowania
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kompetencji migdzykulturowej, kt6rego celem jest ptzygotowanie do radzenia sobie
w interakcjach z Obcymi/lnnymi oraz nawiqzywania z Nimi partnerskich relacji. Pracownia
metodyki i projektowania edukacji miqdzykullurowej stanowi plaszczyzng interdyscyplinarnych
dzialai edukacyjnych, naukowych i kulturalnych o charakteze spolecznym.
Cele pracowni: prowadzenie badai dotyczqcych metodyki i projektowania edukacji
miqdzykulturowej (w tym badania w dzialaniu, eksperymenty pedagogiczne itd.); projektowanie,

wdra2anie i realizacja innowacyjnych rozwiqzari metodycznych z zakresu edukacji
miqdzykulturowej; prezentacja i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu edukacji
migdzykulturowej; wsp6lpraca z podmiotami podejmujqcymi dzialania majqce na celu
ksztaltowanie wra2liwo6ci na odmienno66 (pzedszkola, szkoly, organizacje pozazEdowe,
instytucje kultury itd.), na poziomie lokalnym, krajowym i miqdzynarodowym; realizacja
innowacyjnych zajg6 dydaktycznych (m.in. fakultety) oraz inicjatyw edukacyinych na
Uniwersytecie w Bialymstoku; prowadzenie dzialalno6ci publikacyjnej anga2ujqcej pracownik6w

naukowo{ydaktycznych, praktyk6w edukacji migdzykulturowej oraz student6w Uniwersytetu
w Bialymstoku; twozenie tematycznego ksiqgozbioru dotyczqcego metodyki i projektowania

edukacji migdzykulturowej.
Dzialania zrealizowane w roku akademickim 2015/16:

al Pibta| ll edycji prcgramu edukacyjnego ,Przygody lnnego'. W bialostockich
pzedszkolach i szkolach podstawowych zostal zrealizowany pilota2 ll edycji programu

edukacyjnego ,,Pzygody Innego', ktdra po$wigcona jest kulturom i sytuacji imigrant6w
mieszkajqcych w Polsce (grudzieri 2014-kwieciei 2015). Zai;qcia odbywaty siq
w Integracyjnym Pzedszkolu Samozqdowym nr 26, Pzedszkolu Samozqdowym
z Oddzialami Integracyjnymi nr 55, Szkole Podstawowej nr 44, Szkole Podstawowej
nr 26. Inicjatywa byla realizowana we wspolpracy z Fundacjq ,,Dialog". Warsztaty
prowadzili studenci Wydzialu Pedagogiki i Psychologii oraz absolwenci inych wydzial6w
UwB. Efektem dzialania lest publikacja naukowo-metodyczna ,Pzygody Innego. Bajki
miqdzykulturowe na zecz integracji dzieci cudzoziemskich" (Bialystok 2015, red.

A. Mlynarczuk-Sokolowska, K. Potoniec, K. Szostak-Kr6l, wyd. Fundacja Dialog we
wsp6lpracy z Fundacjq UwB) oraz film instrukta2owy ,,Pzygody Innego ll", dotyczqcy

Wacy za pomocq bajek migdzykulturowych. ,,Pzygody Innego ll" w roku szkolnym
2015/16 zostaty wpisane na listq Podlaskiego Kuratora OSwiaty jako innowacja
programowa i metodyczna. Koordynatorki dzialania: Anna Mlynarczuk-Sokolowska,
Kalarzy na Szostak-K16l.

b) ,Pnygody lnnego. Bajki w edukacji migdzykufturowej dzieci' - warsztaty. Warsztaty
zrealizowane w ramach XIV Podlaskiego Festiwali Nauki i Sztuki. Celem warsztat6w
byla prezentacja mo2liwo5ci realizaqi zdpt, edukacyjnych, w grupach dzieci
znajdujqcych sie na pieruszym etapie edukacji, pzy wykozystaniu bajek
migdzykulturowych, kt6re stanowiq integralny element programu ,,Pzygody Innego"
(l i ll edycja). Realizator dzialania: Anna Mlynarczuk-Sokolowska.

c) ,Pnygody lnnego ll - bajki w edukacji migdzykufturowej dzieci" - szkolenia. Szkolenia
adresowane byly do nauczycieli, edukator6w iwolontariuszy, lch celem bylo
pzygotowanie uczestnik6w do pracy za pomocE bajek migdzykulturowych oraz
realizacji programu ,,Pzygody Innego ll". Organizator: Fundacja Dialog, Wydzial
Pedagogiki iPsychologii UwB, wspolpraca Fundacja UwB. Osoby prowadzqce: Anna
Mlynarczuk-Sokolowska, Katazyna Szostak-Kr6l.

d) Konkurs ,R62norodnoSC przestneniq dialogu'. Vl edycja wojewddzkiego konkursu
odbyla sig pod haslem ,,Pzedszkole i szkola - miejsca migdzykulturowych spotkari"
(kwiecieri-czerwiec 2015 r.). Konkurs adresowany byl do dzieci w wieku pzedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Jego celem bylo ksztaltowanie wra2liwo5ci na odmienno60 popzez
twdrczq aktywnoSi (plastyczn4 literack4 fotograficznq). Podsumowanie konkursu
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mialo miejsce 16.06.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 26. Spotkanie zostalo

zorganizowane z oka{i Swiatowego Dnia Uchod2cy, Podczas imprezy, poza

wrgczeniem nagr6d laureatom konkursu, mo2na bylo wziqd udzial w grach izabawach

w jgzyku czeczeiskim, zobaczyb pokaz kaukaskich tancow ptzygotowany pzez

czeczeriski zesp6l ,,Lowzai'oraz spr6bowaC specjal6w polskiej i czeczeiskiej kuchni,

Koordynatozy dzialania: Anna Mlynarczuk-Sokolowska, Katan yna Szostak-Kr6l.

e\ I Podlaska Szkola Edukacji Miqdzykulturowej ,Cudzoziemcy w pzestzeni edukacii" . f o

dzialanie adresowane do student6w, nauczycieli i edukator6w, kl6re zostalo

pzeprowadzone w ramach dw6ch zjazd6w (4-6032016 r, i9-10.04.2016 r.). Jego

celem bylo ksztaftowanie kompetencii niezbgdnych w loku realizacji inicjatyw

edukacyjnych adresowanych do cudzoziemc6w (w szczeg6lnoSci nowych grup

uchod2cow) oraz zespol6w zr62nicowanych kulturowo. Program obejmowal72 godziny

zajqd dydaktycznych, w ramach kt6rych zostaty zrealizowane nastgpujqce treSci:

procedura azylowa w Polsce (w tym recepcja i integracja uchod2c6w); sytuacja

polityczno-spoleczna w Syrii i na Ukrainie - pEyczyny i konsekwencje konfliktow

wojennych; wybrane elementy kultur uchod2c6w (syryjskiej, ukraiiskiej i czeczefiskiej);

uchod2ca w wielokulturowej klasie; metodyka edukacji miqdzykulturowej (metody

iformy pracy); prawne aspekty integracji cudzoziemc6w w procesie ksztalcenia.

Uczestnictwo w Szkole zakladalo zaprojektowanie i pzeprowadzenie dzialania

edukacyjnego dotyczqcego poruszanych zagadnien na terenie wybranej plac6wki

edukacyjnej. W6rdd wykladowc6w i trener6w znale2li sig m,in.: prof, Bassam Aouil,

prof, Halina Gzymala-Moszczynska, Piotr Pogozelski, dr Anna Mlynarczuk-

Sokolowska, dr Anna Paluszek, Rafal Sielaczek-Baczyhski, Katazyna Potoniec oraz

Anna Zebrowska, Szkola zostala zorganizowana w ramach partnerskiego projektu

,,Podlaska Szkola Otwarto6ci" Fundacji Dialog, Fundacji Teatr Narwal, Fundacji

Kobieteria, Fundacji Otwarta Edukacla i Fundacji Uniwersytetu w Bialymstoku,

realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

z Funduszy EOG. Merytoryczny koordynator dzialania: Anna Mlynarczuk-Sokotowska.

Organizacyjny koordynator dzialania: Mariusz Sokolowski.

f) ,,Bajki migdzykulturowe w procesie wspierania integracii dzieci cudzoziemskich"..

Szkolenie i promocja ksiqzki odbyty siq 27.04.2016 r. Dzialanie adresowane bylo do

studentow, nauczycieli i edukator6w. Jego celem byla prezentacja metody bajek

migdzykulturowych w kontek6cie realizacjl zajqd z edukacji migdzykulturowej

adresowanych do dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz projektowania wlasnych

inicjatyw edukacyjnych, Podczas spotkania zostala zaprezentowana publikacja

naukowo-metodyczna ,,Pzygody Innego. Bajki migdzykulturowe na Eecz integracji

dziecl cudzoziemskich" pod redakcjq Anny Mlynarczuk-Sokolowskiej, Katazyny

Potoniec i Katazyny Szostak-Kr6l. Dzialanie zostalo zorganizowane we wspolpracy

z Wydzialem Pedagogiki i Psychologii oraz Fundacjq Dialog. Realizatozy dzialania:

Anna Mlynarczuk-Sokolowska, Katazyna Szostak-Kr6l.
g\ Konkurs ,R62norodnoSc przestzeniq dialogu". Vll edycja wojew6dzkiego konkursu

odbyla siq pod haslem 
"Pie6ni 

i taflce - tradycja i wspolczesno56". Konkurs adresowany

byl do dzieci w wieku pzedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego celem bylo

ksztaltowanie wra2liwo6ci na odmienno66 popzez tw6rcz4 aktywno6d (plastyczn4

literack4 fotograficznq), Podsumowanie konkursu odbylo sig 15.06.2016 r. w Szkole

Podstawowej nr 26. Koordynatony dzialania Anna Mlynatczuk-Sokolowska, Katazyna

Szostak-K16l.

h) Publikacje: Mlynarczuk-Sokofowska, K. Potoniec, K. Szostak-Krol (red.), ,,Pzygody
lnnego. Bajki migdzykulturowe na zecz integracji dzieci cudzoziemskich", Bialystok

2015, Fundacja Dialog i Fundacja UwB. Publikacja jest efektem realizacji pilota2u

7l
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drugiej edycji Programu Ksztaltowania Wra2liwo6ci na Odmienno$C ,Pzygody Innego"
w bialostockich pzedszkolach iszkolach podstawowych. Na potzebg kontynuacji
programu, kt6ry zostal wprowadzony po raz pienrvszy do placowek edukacyjnych
w2010 r., wskazywalo du2e zainteresowanie tym dzialaniem ze strony nauczycieli,
student6w, dzialaczy organizacji pozazqdowych itd. Celem drugiej edycji programu

edukacyjnego ,,Pzygody Innego" jest wspieranie procesu pzygotowania dzieci w wieku
6-9 lat do spotkania z Obcym ilnnym i tym samym integracji dzieci cudzoziemskich,
kt6re mieszkajq w Polsce, ,,Pzygody Innego ll" w roku szkolnym 2015/16 zostaly
wpisane na listg Podlaskiego Kuratora O5wiaty jako innowacja programowa

imetodyczna. Integralnym elementem ksiq2ki jest film instruktaZowy dotyczqcy pracy

za pomocq bajek migdzykulturowych 
"Pzygody 

Innego ll"
Pozostale dzialania

a) Fundusz Pomocy Stypendialnej. Celem Funduszu Pomocy Stypendialnej jest wspieranie
w postaci stypendi6w edukacji dzieci zmarlych pracownikow Uniwersytetu, W 2015 r.

pzychody funduszu stanowily darowizny pracownik6w Uniwersytetu w lqcznej kwocie
I957,00 zl, Stypendia wyplacono w lqcznej kwocie 9 800,00 zl. W okresie od stycznia
do czeruca 2015 r. stypendia w kwocie 100 zl pobieralo 10 os6b, w okresie od wrze6nia
do grudnia 2015 r. w kwocie 100 zl - 9 os6b.
DzialalnoS| infornacyjna: lnformacje w lnternecie. Informacje o dzialalno6ci fundacji
UwB mo2na znab-ze na aktualizowanej na bie2qco stronie www.fundacja.uwb.edu.pl
oraz na Facebooku. Wigkszo6i projekt6w realizowanych pzez fundacjq posiada

dodatkowo wlasne strony intemetowe. Ponadto informacje o wydazeniach
organizowanych pzez fundacjg czgsto publikowane sq na stronie gf6wnej Uniwersytetu
w Bialymstoku www,uwb.edu.pl i stronie Instytutu Socjologii i Kognitywistyki
www.soc.uwb.edu.pl, na stronach partnerow poszczeg6lnych dzialai, na miejskich
portalach informacylnych (m.in. www.bialystokonline.pl), na oficjalnych stronach
samozqdowych (m,in. www.wrotapodlasia.pl) oraz na portalu platformakultury.pl.

lnfornacje w mediach bkalnych i og6lnopolskich: dzialania fundacji znalazly w roku

akademickim 2015/16 odd2wiqk w mediach lokalnych (ukazalo sig wiele artykul6w,
zapowiedzi i relacji). Dotyczyly one migdzy innymi Pracowni Sztuki Spolecznej,
spektaklu ,,Metoda ustawieri narodowych", spektaklu partycypacyjnego ,,Modlitwa",
konkursu 

"Ro2norodno60 
pnesteeniq dialogu" (Vl i Vll edycja) oraz programu

edukacyjnego ,,Pzygody Innego ll", Artykul pzekrojowo prezentujqcy dzialania fundacji

,Z Fundacjq UwB ladniej" ukazal siq w ,Naszym Uniwersytecie" 24 (31V2015.
Wolontariat studencki, Podstawq dzialania fundacji jest wolontarystyczne
zaanga2owanie. Fundacja, zapraszaj4c do wspolpracy pramwnikow, student6w
iabsolwent6w UwB, daje im mo2liwo56 zapoznania sie z poszczegdlnymi etapami
organizacji pzedsigwziqd o charakteze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym. Tym
samym staje sig 2r6dlem wiedzy i umiejgtno6ci niezbgdnych w dzialalno6ci spolecznej.
W roku akademickim 2015/16 wolontariusze uczestniczyli m.in. w realizacji takich
dzialai jak pilota2 programu edukacyjnego,,Pzygody Innego ll" (8os6b) czy,,Metoda
ustawiei narodowych" (ok. 20 os6b).
Budowanie sieci (nefworking). W swojej dzialalno6ci fundacja po6wigca wiele uwagi
twozeniu struktur sieciowych, opartych na wsp6lpracy z innymi instytucjami
iorganizacjami w ramach realizowanych dziala6. W roku akademickim 2015/16 fundacja
wspd.lpracowala m.in.: ze Szkolq Podstawowq nr 26, Fundacjq Dialog, O6rodkiem
Rozwoju Edukacji, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bialymstoku, Galeri4 im.

S.leidziriskich w Bialymstoku, Bialostockim O6rodkiem Kultury, Klubem LARPowym

,,Zywia', FundacjqOtwarta Edukacla,

b)

72
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12.4. Uniwersytet lll Wieku

Stowazyszenie Uniwersytet Tzeciego Wieku w Bialymstoku jest zarejestrowane w Krajowym

Rejestze Sqdowym pod nr.0000049041, a od 2004 r. posiada status organizacji poZytku

publicznego. Stowazyszenie nie prowadzi dzialalno5ci gospodarczej, a swojq dzialalno56 opiera na

pracy spolecznej czlonkow oraz Sci6le wspolpracuje z wy2szymi uczelniami miasta Bialegostok'

iWojew6dzkim Oirodkiem Animacji Kultury, Liczba sluchaczy stowazyszenia na koniec roku

akademickiego 2015/2016 wynosila 552 sluchaczy, w tym 465 kobiet i 87 mQZczyzn.

Wykfady i wsp6lpraca z uczelniami wyiszymi w Bialymstoku
W roku akademickim 2015/2016, podobnie jak w latach ubieglych, wyklady odbywaly siq w auli

Wydzialu Prawa. W omawianym okresie czlonkowie UTW wysluchali 16 wyklad6w z ro2nych

dziedzin jak: historia, etyka, poe4a, gnyroda, prawo, zazqdzanie wiedz4 ekonomia, medycyna,

religia, bankowo6i i architektura.

Wykladowcami byli pracownicy naukowi wy2szych uczelni (Uniwersytetu w Bialymstoku,

Uniwersytetu Medycznego, Archidiecezjalnego Wy2szego Seminarium Duchownego, Politechniki

Bialostockiej, Wy2szej Szkoly Finansow i Zaz@zania, Wy2szej Szkoly Administracji Publicznej)

oraz pzedstawiciele instytucji: zecznik prasowy NFZ w Bialymstoku, zecznik prasowy Komendy

Wojew6dzkiej w Bialymsloku. Program zajgd byl zatwierdzany pzez Radq Programow4 w sklad

ktorej wchodzq zalo2yciele i pzedstawiciele UTW, wy2szych uczelni oraz WOAK w Biatymstoku.

Po ka2dym wykladzie, wzorem lat ubieglych, Wojew6dzki O6rodek Animacji Kultury w Bialymstoku

zapewnial nam program artystyczny, na kt6ry sktadaly sig koncerty uczni6w szkol muzycznych,

chor6w bialostockich oraz innych zespol6w artystycznych, dzialajqcych na terenie naszego miasta.

W ramach wsp6lpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydzialem

Instrumentalno-Pedagogicznym w Bialymstoku wysluchali5my 7 koncert6w muzyki klasycznej

i rozrywkowej w wykonaniu student6w iprofesor6w uczelni,

Studenci z Wydzialu Pedagogiki i Psychologii oraz Wydzialu Historyczno-Socjologicznego

opracowywali ankrety i zebrali materialy do swoich prac magisterskich i doktoranckich na temat

2ycia, pasji i zainteresowan ludzi starszych nale2qcych do UTW.

Zajgcia fakultatywne w muzeach
W roku akademickim 2015/2016 byli6my na 26 spotkaniach w muzeach naszego regionu, podczas

ktorych wysluchali6my wykladow polqczonych tematycznie ze zwledzaniem wystaw w: Muzeum

Podlaskim - 13 razy, Muzeum Wojska - 8 razy, Uniwersyteckim Muzeum Pzyrodniczym im.

Profesora Andzeja Myrchy - 5 razy. Zdlgcia w muzeach cieszq sig du2ym zainteresowaniem

srucnaczy.

Zajgcia w sekcjach
W okresie 201512016 w sekcjach uczestniczylo ponad 510 osdb.

Pozostala dzialalnoS6
Zorganizowane zostaly imprezy integracyjne: Inauguracja Roku Akademickiego, Dziei Seniora,

Spotkanie Oplatkowe, Bal Karnawalowy i Zakoriczenie Roku Akademickiego. Zorganizowane zostaly

wycieczki aulokarowe krajoznawczo-historyczne: ,,Warszawa Pana Prusa", ,,Sokolka miasto wielu

kultu/', 
"Narew - miasto czy wie6?". Ponadto zostal zorganizowany wyjazd do Grecji - wyjechalo 16

osob.
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Sprawozdanie f inansowe

Sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiEzujEcymi pzepisami zostalo spozqdzone za rok

kalendazowy i obejmuje okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31 12.2015 r.

W 2015 r. uzyskano 152341,622l.przychoddw z nastqpujqcych 2r6del:
o wplaty z tytulu wpisowego iskladek czlonkowskich - 52 050,00 zl
. rozliczone dotacje zagraniczne - 39 535,14 zl
o wplaty sluchaczy jako uczestnik6w imprez, wplaty wspierajqcych - 43 090,00 zl
. wplaty z tytulu 1% od podatku dochodowego - 1764,6821
. inne wplaty inadwy2ka pzychod6w nad kosztami za ubiegly rok - 9 596,95 zl
. rozliczenie prqekt6w 6 303,31 zl
o pzychody finansowe - 1,54 zl

W roku 2015 pzychody ze skladek czlonkowskich w stosunku do 2014 roku wzrosly o 1 500,00 zl,

11. o 2,90/0.

W 2015 r. zakoriczono finansowanq z dotacji realizacjq miedzynarodowego projektu ,,BASE"
z udzialem sluchaczy Uniwersytetu Tzeciego Wieku oraz pzedstawicieli Hiszpanii, Turcji i Litwy.

W 2015 roku zakoiczono realizacjg migdzynarodowego projektu partnerskiego ,,AFlS(ZA)'
z udzialem senior6w UTW oraz pzedstawicieli Litwy.
Wplywy uzyskane z 1% podatku dochodowego pzeznaczono w czg6ci na doplatq do koszt6w
zakupu aparatu fotograficznego, materialdw na potzeby sekcji fotograficznej, dofinansowanie
imprezy na Dzieri Seniora i na pozostale koszty statutowe.
W roku 2014 ponieSli6my koszty og6lem
w tym:

r koszty dzialalno6ci statutowej
. kosztyadministracyjne

Wynik finansowy netto, stanowiqcy nadwy2kg
i powiqkszy pzychody 2015 r.
Sprawozdanie finansowe za rck 2015 zostalo zatwierdzone pzez Walne Zgromadzenie Czlonk6w
w marcu 2016 r., pzedlo2one I Uzgdowi Skarbowemu w Bialymstoku oraz ogloszone
w bazie organizacji pozazqdowych prowadzonej pzez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej.

12.5. Gh6r Akademicki

W roku akademickin 201512016 Ch6r Akademicki Uniwersytetu w Bialymstoku obchodzil 40lecie
dzialalno$ci artystycznei, Z okali Jubileuszu, 14.05.2016 r., w sali koncertowej Opery
i Filharmonii Podlaskiej, odbyla sig uroczysta gala koncertowa, podczas kt6rej ch6r pod dyrekcjq
dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, prof, UwB wykonal program a cappella oraz dzielo oratoryjne
Wolfganga Amadeusa Mozarta - Msza Koronacyjna C-dur KV 317 (,Krclnungs-Messe")

z towazyszeniem orkiestry OiFP oraz uznanych solist6w.

Zespol wystqpowal podczas akademickich uroczysto6ci (inauguracji roku akademickiego,
uroczysto6ci promocji habilitacyjnych i doktorskich) oraz imprez okoliczno6ciowych zwiqzanych
z promocjq Kampusu UwB. Ch6r upamietnil koncertem osobQ Pani Profesor Aliny Myrchy -
zalo2ycielki Instytutu Biologii Uniwersytetu w Bialymstoku.

Jak co roku chor wykonal cykl koncert6w pie6ni patriotycznych oraz kolgd i pastoralek. Wraz
z Hufcem ZHP w Bialymstoku zorganizowal kolejnqedycjg Charytatywnego Koncertu Kolgd na zecz
Domu Dziecka Nr 2 w Bialvmstoku,

- 131 770,77 zl

- 105 188,46 zl
- 26 582,31 zl

pzychod6w nad kosztami wyni6sl 20 570,85 zt
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W 25 rocznrcg wizyty 5w. Jana Pawla ll w Bialymstoku oraz ustanowienia Diecezji Bialostockiej ch6r,

z towazyszeniem J6zefa Kotowicza, wykonal uroczysty koncert w ko5ciele 5w. Kazimierza

Kr6lewicza w Bialymstoku.

12.6. Klub Uczelniany MS
W roku akademickim 2015/2016 Klub Uczelniany AZS reprezentowal uczelniq w Podlaskiej

Akademickiej Lidze Migdzyuczelnianej w nastqpujqcych dyscyplinach sportowych: pilka siatkowa

kobiet img2czyzn, pilka koszykowa kobiet img2czyzn, pilka no2na kobiet img2czyzn, lekkoatletyka,
plywanie, tenis slolowy, tenis ziemny, trojb6j silowy, siatk6wka pla2owa kobiet i mg2czyzn.

Podczas Akademickich Mistzostw Polski reprezentanci UwB wzigli udzial w nastgpujEcych

zawodach: plywanie - Poznari, lekkoatletyka - t-6d2, siatk6wka M - Olsztyn, siatk6wka pla2owa K

i M - Lod2, judo K i M - Bialystok.

27.05.2016 r, Klub Uczelniany AZS byl wspolorganizatorem towazyskiego Turnieju

Siatkowej Kobiet Sieci Uniwersytet6w Pogranicza 2016 o Puchar Jego Magnificencji

Uniwersytetu w Bialymstoku prof. dr, hab. Leonarda Etela,

w Pilce

Rektora
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