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Slowo wstgpne
Szanowni Pahstwo,

pnedstawiajqc Pahstwu sprawozdanie z pieruszego roku obecnej kadencji, pragnq zwr6cic uwagq na
kilka zagadnieh, K6re z jednej strony stanowiq podsumowanie wybranych kwestii, z drugiej aS punl<t
wyjScia do dalszej dzialalnoSci Uniwersytetu.

W czerucu 2017 roku odbyly sig kulninacyjne uroczystoSci zwiqzane z 2I-leciem Uniwersytetu,
ukoronowane wrqczeniem tytulu doffiora honois causa Maestro Jenemu Maksymiukowi. Oczywii;cie nie
bylo to jedyne wydanenie jubileuszu, kt6ry rozpoczQli1ny ju? w styczniu i l<t6ry fiwad bqdzie a2 do
grudnia. ZaczqliSmy od kampanii promujqcej Uniwersytet, nastqpnie pneprowadziliSny uroczyste
promocje doktorskie i habilitacyjne. Odbyl siq rownie2 Bal 2lJecia polqczony z akcjq charytatywn4
wrqczenie doktorat6w honoris causa prof. ptof . Z. Galusowi i A. Hulanic4emu na Wydziale BiologicznoChemicznym oraz olbzymi konceft plenerowy na Kampusie, by w czerucu uhonorowad Maestro
Maksymiuka.
To oczywi$cie nie koniec, a druga czQSC roku przyniesie kolejne wydanenia: og6lnopolskq konferencjq

o roli uniwersytet1w w XXI

wieku, kilka seminari5w ikonferencji wydzialowych oraz uroczyste

podsumowanie 21lecia na koniec roku.
Warto r6wnie2 wspomnief, 2e obchody Jubileuszu Uniwersytetu nie byly jedynymi tego typu, gdy2 czqSC
wydziabw Swiqtuje, lub bqdzie Swiqtowai, rocznice ich powstania (Wydzial Pedagogiki Psychologii,

i

Wydzial Ekonomii i Zazqdzania, a w 2018

-

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

i

Wydzial Fiblogiczny).

Podsurnowanie tych obchod6w to tak2e no2liwoSA pokazania tego, czego wsp6lnie dokonaliSny.
DwadzieScia lat to pzede wszystkim ludzie
nasz najcenniejszy kapital, kt6ry caly czas stq rozwija
i wciqt bije od niego entuzjazm naukowej i dydaktycznej pracy. To wlaSnie dziqki niemu, Uniwersytet tak
znakomicie funkcjonuje. To r6wnie2 nowoczesne miejsca studiowania, takie jak kanpus, nowe kierunki
studi6w, nowe uprawnienia dol<torskie ihabilitacyjne. Wszystko to udalo nam siq pnez te 20 lat razem
osiqgnqd i nan nadziejq, 2e to poczqtek kolejnych udanych lat dla Uniwersytetu.

-

Jubileusz 20Jecia odbywa slg w okresie glqboKtch znian fundanentlw funkcjonowania szkolnictwa
wy2szego, zar6wno organizacyjnych, jak finansowych. Nowa ustawa o szkolnictwie wyzszym
i zmieniajqcy stg spos6b finansowania uczelni stanowiq punkt wyjScia do czekajqcej nas reorganizacji
wielu obszar1w funkcjonowania Uniwersytetu. Zmiany finansowe bqdqwymuszaly okreSlone zachowania
organizacyjne, ate z kolei przelo2q siq na spos6b dzialania Uniwersytetu w ramach systemu szkolnictwa
wyzszego. Czy bqdqto zmiany $gbo4e i rewolucyjne, czy jedynie kosmetyczne? Tego dowiemy siq po
pnedstawieniu propozycji ustawy oraz vtynikach parametryzacji jednostek organizacyjnych. Obecnie jest
czas na to, 2eby sig do tego wlaSciwie pzygotowa| i w odpowiednim nomencie zaczq6 je wprowadza|.

i

Obecnie jestetny w okresie pzygotowywania siq do wspomnianych zmian oraz twozenia plan6w
rozwojowych na pnyszloSc. Oczywi$cie Uniwersytet to nauka i dydaktyka, i w tych priorytetach nic siq nie
zmieni, jednak obszary te ulegnq modyfikacji i bqdq pzebiegaly w innejformule organizacyjnej. Jahej?
O tym pnekonamy siq ju2 niedfugo. Jak zapowiada ministerstwo bqdziemy musieli uwzglqdnie w swoich
strategiach szereg nowych l<westii, jak i znodyfikowaf wiele istniejqcych. Czy zmienito nasze podejicie
do nauki i dydaktyki? Wydaje siq, 2e nie. Wciq2 zale2y nam na jakofici i coraz dynamiczniejszym rozwoju.
Nasze pzygotowania do zmian ustawowych to w najwiqkszym stopniu payjqcie strategii pozwalajqcej
na utrzynanie uprawnieh do nadawania stopni itytul1w naukowych. Dzisiaj mamy 11 uprawnbh
dohorskich i 6 habilitacyjnych. Staramy siq zaten pnygotowad do tego, aby nowe wymagania byly pnez
nasz Uniwersytet spelnione, tak aby utzynai juL posiadane izdobyd nowe.

Uniwe6ytel w Bialymsloku
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Podobnie wyglqda sytuacja z finansami. Nowy algony'm nie zadzialal dobne na stan finans6w naszego

Uniwersytetu (naszym koszten wspierane sq najwiqksze uczelnie w Polsce), iednak podiqli$ny szereg

dzialah,

k6re tp sytuacjq nieco poprawiaiq. Jednak wiedzqc, 2e w koleinych latach mechanizn

finansowania mo2e bye podobny, nusimy wciq2 nodyfikowad dzialalnoSe Uniwersytetu pod kqtem
uzyskiwania lepszych wynik6w dotacyinych. Chodzitu zar\wno o liczbp student6w i pracownik6w, iak i
kategorie naukowe oraz wspolpracq miqdzynarodowq. Musimy elastycznie wska2niki te kontrolowad i

poprawia'.
Co wazne, w pnyszlosc

iesteSmy

w

pa@ny

w miarq optymistycznie. Jednak nie zawsze i w odpowiednim stopniu

nogq poiawi1 stq w warunkach tak dynamicznei
neutnlizowa| iiednocze$ie ronriiad poszczeg6lne

stanie wyetiminowai zagro1enia, kt6re

neczywistoilci. Oczywiicie staramy siq

je

dzialalno(;ci lJniwersytetu, ale w tak nieco entropijnej zeczywistoici zmiany tylko w niewielkim stopniu da
siq

pnewidziei.

pny malo pnewidywalnej na dzieh dzisieiszy przyszloSc| muszq byi
korzystnieiszych wynik6w
podponqdkowane osiqganiu coraz lepszych efel46w naukovtych
parametrycznych. Chocia2, jak pisal Camus ,,Niepewnoid - oto co zmusza do my$lenia', to nas
Myillq, 2e wszelkie dzialania,

i

dodatkowo mobilizuje. Zatem bgdziemy starad siq trochq jq pnewidywad i podeinowal takie decyzie,
aby w najbli|szyn czasie sytuacja Uniwersytetu byla stabilna.

Z powa1aniem

Rektor
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1. Wladze

rektorskie

-

-
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kadencja 2016-2020

Rektor
Dr hab, Robert W. Ciborowski, prof. UwB

Prorektozy
Dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB

-

ds. studenckich
ds. rozwoju i wspolpracy migdzynarodowej
ds. ksztalcenia

-

ds. studenckich
ds. rozwoju i wsp6tpracy migdzynarodowej
ds. ksztalcenia
ds. nauki

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

-

Dr hab. Joanna Sadowska, orof. UwB

-

Dr hab, Miroslaw Sobecki, prof, UwB

-

Wydzial Matematyki i Informatyki
Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Wydzial Fizyki
Wydzial Filologiczny
Wydzial Prawa
Wydzial Ekonomii iZarz$zania
Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Wydzial Pedagogiki i Psychologii
Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

Dr hab. Mariusz Poplawski, prof. UwB
Dr hab, Wojciech Sleszyriski, prof, UwB
Prof. dr hab, lzabela Swigcicka

ds, nauki

2. Dzialalno56 Senatu i Rektora
2.1. Sklad Senatu

- kadencja 201F2020

Rektor
Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

Prorektony
Dr hab, Jezy Halicki, prof, UwB
Dr hab. Mariusz Poplawski, prof. UwB
Dr hab. Wojciech $eszyriski, prof. UwB
Prof, dr hab. lzabela Swigcicka

Dziekani
Dr hab. Kzysztof P. Belina-Pra2mowski-Kryiski
Prof. dr hab. Beata l. Godlewska-Zvlkiewicz
Prof. dr hab. Piotr Jaranowski
Prof. dr hab. Jaroslaw Lawski
Prof. dr hab. Emil Plywaczewski

Dr hab. Mieczyslawa Zdanowicz, prof. UwB

Samodzielni naucryciele akademiccy
dr hab. Andzej Bajguz, prof, UwB
dr hab. Ryta lwona Dziemianowicz, prof. UwB
dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof, UwB

-

prof. dr hab. Kzysztof Szymaiski

-

dr hab. El2bieta Awarmiuk, prof. UwB
prof. dr hab. Cezary Kuklo
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
prof, dr hab. Jezy Nikitorowicz
prof, dr hab. Leonard Etel

-

-

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Wydzial Ekonomii i Zazqdzania
Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie
Wydzial Fizyki
Wydzial Filologiczny
Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Wydzial Matematyki i Informatyki
Wydziat Pedagogiki i Psychologii
Wydzial Prawa

Niesamodzielni nauczyciele akademiccy
dr
dr
dr
dr

Ewa Tokajuk
Kzysztof Korotkich

Piotr Guzowski
Katazyna Winiecka
dr Andzei Jackiewicz

-

-

Wydzial
Wydzial
Wydzial
Wydzial
Wydzial

Ekonomii i ZarzSzania
Filologiczny
Historyczno-Socjologiczny
Pedagogiki i Psychologii
Prawa

uniwe$ytet w Bialymstoku

-
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Pracownicy niebgdqcy nauczycielami akademickimi

Maj
mgr in2. Aneta Aleksandrowicz
Halina Wo2niak
mgr Jadwiga

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- administracja centralna
- administracia centralna

Pzedstawiciel dohorant6w
mgr Konrad

Wnorowski

-

Wydzial Prawa

-

Wydzial Ekonomii iZazqdzania
Wydzial Filologiczny
Wydzial Prawa
Wydzial Prawa
Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie
Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Pzedstawiciele student6w

Olchanowska
Lichota
Maciej Lukaszewicz
Pawel Szorc
Jakub Urynowicz
Marta Makutonovid
Tomasz Wojsz
Magdalena Maria
Sebastian

Z grlosem doradczym
mgr Tomasz
mgr Katazyna
mgr Halina
dr hab, Andzej
drhab, Maciej
mgr Agnieszka

Zalewski
l-yszczaz
Bzeziiska-Stec
Kisielewski
Karczewski
Gryka

-

-

- kanclez
- kwestor
- Biblioteka Uniwersytecka
- NSZZ,,SolidarnoSi"
-ZNP

-

ZzBiPB,,Bibliotekaze Polscy" - Zwiqzek
Zawodowy Uniwersytetu w Bialymstoku

Zaproszeni

Jamr6z
Ggbczyriski
mgrAgnieszka Bujakowska
mgr Malgozata Ludera
mgr Katazyna Dziedzik
mgr El2bieta Kozlowska-Swiqtkowska
drAnna Harbig
mgr Wojciech Blachno
mgr El2bieta Nawrocka-t-azuk
mgr Michal Prutis
prof. dr hab. Adam
prof, dr hab. Marek

- byly Rektor UwB
- byly Rektor UwB
- Dzial Rektorski
- Dzial Dydaktyki iSpraw Studenckich
- zecznik prasowy
- Wydawnictwo UwB
-SPNJO

- SWF|S
- radca prawny
- radca prawny

2,2. Komisje UwB i pelnomocnicy ReKora
Roku akademickim 201612017 w Uniwersytecie w Bialymstoku dzialaly:

komisje senackie
Senacka Komisja ds. Nauki
Pzewodniczqca prof. dr hab. Izabela Swigcicka
Senacka Komisja ds. Ksztalcenia
Przewodniczqcy dr hab. Wojciech Sleszynski. prof. UwB

Senacka Komisja Finansowo.Budietowa
Przewodniczqcy dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Cezary Kuklo
Senacka Komisja Prawno-Statutowa
Przewodniczqcy dr hab, Mariusz Poplawski, prof. UwB

uniwersvtet w Biahmsloku

-
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komisje oceniajqce i dyscyplinarne
Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytulem Naukowym Profesora oraz Dziekanow
Przewodniczqcy prof, dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
Pzewodniczqcy dr hab, Robert W. Crborowski, prof. UwB
Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli akademickich
Pzewodniczqcy dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB
Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
Przewodnrczqcy dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Odwolawcza Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
Senacka Komisja Oceniajqca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydzialami
Pzewodnicz4ca dr hab, El2bieta Awramiuk, prof . UwB
inne komisje
Uczelniana Komisja Wyborcza
Pzewodnicz4cy dr hab. Stanislaw Bo2yk, prof. UwB
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Przewodniczqcy dr hab, Jezy Halicki, prof, UwB

Og6lnouczelniana Komisja ds. Stypendi6w Naukowych
Przewodniczqca dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB

komisje rektorskie
Zespol ds. monitorowania i wdraiania strategii Uniwersytetu w Bialymstoku
Przewodniczqcy dr hab, Mariusz Poplawski, prof. UwB

Rektorska Komisja do opracowania strategii wdraienia w Uczelni Europejskiej Karty Naukowca
oraz Kodeksu postqpowania przy rekrutacji pracownik6w naukowych
Pzewodniczqca dr Anna Budnik
Uniwersytecka Komisja ds. Wasno5ci lntelektualnej
Przewodniczqca dr Magdalena Rutkowska-Sowa

Rektorska Komisja ds. przyznania stypendi6w dla student6w i pracownik6w uniwersytetu
w Bialymstoku oiaz Nagrody Santander Universidades ufundowanych przez Fundacjq Banku
Zachodniego WBK S.A.
Przewodniczqcy dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB

Uczelniana Komisja ds. wdraiania i eksploatacji system6w informatycznych w Uniwersytecie w
Bialymstoku oraz zespolow dzialajqcych w ramach Komisji
Przewodniczqcy dr hab. Mariusz Poplawskr, prof. UwB

pelnomocnicy Rektora
ds. nauczania na odlegloSi - dr Anna Rybak
ds. ochrony informacji niejawnych - mgr in2. Marek Toczydlowski
ds. Centrum Edukacji Ustawicznej - dr hab. El2bieta Jaszczyszyn, prof UwB
ds. jako5ci ksztalcenia - dr hab. El2bieta Awramiuk, prof. UwB
ds. rozwoju Uniwersytetu w Bialymstoku - dr hab. Rafal Dowgier
ds. wsp6lpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej - dr Jaroslaw Matwiejuk

ds. klastr6w - dr Arkadiusz Nied2wiecki
ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury - dr Katazyna Niziolek
ds. os6b niepelnosprawnych - dr Dorola Otapowicz
ds, twozenia studi6w migdzyuczelnianych - dr hab Renata Przygodzka, prof. UwB
ds. wlasnoSci intelektualnej - dr Magdalena Rutkowska-Sowa
ds. umigdzynarodowienia - dr lzabela KraSnicka
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2.3. Uchwaty Senatu
W roku akademickin201612017 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podjql 197 uchwal w sprawach:

1.

personalnych:

o

wniosk6w o nadanie order6w i odznaczeh panstwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
pzyznania ,,Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku", nadania tytulu ,,Zaslu2ony dla Uniwersytetu"
(4),

o

r

o

.
r

o

2.

powolania Kapituly Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

zwiqzanych z nadaniem tytulu doktora honoris causa Uniwersytetu w Bialymstoku (23) oraz
pzyjgcia recenzji w postgpowaniu w sprawie nadania tytulu doktora honoris causa Uniwersytetu
Opolskiego (1),

zaopiniowania zahudnienia na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jezego
Giedroycia (1),
zaopiniowania powolania na stanowisko Dyrektora Wschodniego O5rodka Transferu Technologii
(1),

zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego iprofesora nadzwyczajnego (46),

uzupelnienia skladu komisji senackich, komisji dyscyplinarnych oraz uzupelnienia skladu Rady
Cenhum Edukacji Ustawicznej (6);
gospodarczych: planu zeczowo{inansowego, jego nowelizacji, zatwierdzenia sprawozdania
finansowego, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zeczowo-finansowego, wyboru
podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego oraz
innych sprawach zwiqzanych
z gospodarkq finansowq Uniwersytetu (19);

w

3.

dydaKycznych,studenckich i doktoranckich:

o Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku (1),
o zmian w Regulaminie studidw Uniwersytetu w Bialymstoku (1),
. stwierdzenia zgodno6ci zmian w Regulaminie Samozqdu Studenckiego Uniwersytetu
w Bialymstoku z ustawq Prawo o szkolnictwie wy2szym i Statutem Uniwersytetu

.
o

.
.
r

o

.
.
.
o

w Bialymstoku

(1 ),

wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, okreslaiqcych
zasady twozenia program6w ksztalcenia dla okre6lonych kierunk6w, profili poziom6w

i

ksztalcenia studi6w wyzszych (2),

wytycznych

dla rad podslawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

okreSlaiqcych

zasady twozenia plan6w i program6w studi6w doktoranckich (1),

wytycznych

dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersyletu,

okre6lajqcych
zasady twozenia plandw i program6w studi6w podyplomowych oraz kurs6w doksztalcajqcych

szkolei (1),
zmian w zasadach pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w
i

zwalniania z tych oplat (2),
rodzaj6w zajgi dydaktycznych i liczebno6ci grup studenckich (1),
warunk6w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite sludia magisterskie,
studia pienrszego stopnia istudia drugiego stopnia w roku akademickim 2U7nU8 Pl,
warunk6w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie,
studia pierwszego stopnia istudia drugiego stopnia w roku akademickim 201812019 (1\,

zasad i trybu rekrutacji na studia taeciego stopnia

-

studia doktoranckie w roku akademickim

2017t2018 (2),

zasad pzylmowania na studia w latach 2016-2019 laureat6w oraz finalistdw olimpiad stopnia

cenhalnego, laureat6w konkurs6w miqdzynarodowych
organizowanych pzez uczelnig (3),

oraz og6lnopolskich, w

tym

liczby miejsc na poszczeg6lnych kierunkach studi6w stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
(1),

l0
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liczby miejsc na poszczeg6lnych kierunkach studi6w niestacjonarnych na rok akademicki
201712018 (1),

4.
5.

w

o

zmian

r

w Bialymstoku (1 ),
twozenia i likwidacji kierunku studi6w, twozenia, likwidacji specjalno6ci, okre6lenia efektdw
ksztalcenia dla kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia oraz twozenia, likwidacji izmiany nazwy

.

studi6w podyplomowych (28),
wzor6w dyplom6w ukoriczenia studi6w, wydawanych pzez Uniwersytet w Bialymstoku (1);

w

Uczelnianym Systemie Zapewniania JakoSci Ksztalcenia

Uniwersytecie

nauki:

o

zmiany wzor6w dyplom6w doktora wydawanych pzez Uniwersytet w Bialymstoku (1);

innych istotnych dla Uniwersytetu:

r zatwierdzenia sprawozdania Rektora (1),
o zmian w Statucie Uniwersytetu w Biatymstoku (1),
. wymiaru zadai dydaktycznych dla stanowisk, na kt6rych zatrudniani sq nauczyciele akademiccy,
zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania

r
.
o

.
.
.

o

i

finansowania godzin

ponadwymiarowych (1),
ustalenia zasad rozliczania koszl6w dzialalno6ci Uniwersytetu w Bialymsloku (1)'

zasad dysponowania pzez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu pzychodami
pozabud2etowymi pochodzqcymi z oplatza postqpowanie zwiqzane z pnyjgciem na studia (1),
ustalania wysokoSci honorarium w wynagrodzeniu wynikaiqcym ze stosunku pracy (1),
zmian w slrukluze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (16),
um6w o wsp6lpracy z podmiotami zagranicznymi (16),
trybu i zasad udzielania zgody Rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (1),

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

o

trybu i zasad wyboru kandydata na czlonka Rady Gt6wnej Nauki i Szkolnictwa Wy2szego na
kadencjq 2018-2021 oraz wyboru kandydata na czlonka Rady Gl6wnej Nauki i Szkolnictwa
Wy2szego na kadencjg 2018-2021 (2)\

o

pzystqpienia Uniwersytetu

w

Bialymstoku

do projektu

pilotazowego ,,Koncepcja edukacji

wojskowej student6w w ramach Legii Akademickiei".

Zanqdzenia Rektora
W roku akademickin201612017 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 46 zan4dzefi, ustalajqcych'
zmieniajqcych lub uchylajqcych dla Uniwersytetu w Bialymstoku zasady w zakresie:
Regulaminu organizacy.jnego Uniwersytetu w Bialymstoku (1),
Zinlegrowanego Systemu Informacji o Nauce iSzkolnictwie Wy2szym "POL-on'(1),
Regulaminu Rady Konsultacyjnej pzy Rektorze Uniwersytetu w Bialymstoku (1),
wprowadzenia w Uniwersytecie w Bialymstoku sposobu weryfikacji samodzielno6ci spozqdzania

.
r
.
.
.

rozpraw doktorskich (1),
zasad zawierania um6w cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie w Bialymstoku
(1

o

.

),

koszt6w finansowych postqpowah
o nadanie stopni naukowych

o nadanie tytulu naukowego oraz postQpowan/pzewod6w

(1 ),

zasad itrybu uwiezytelniania oraz poswiadczania dokument6w w Uniwersytecie w Bialymstoku
(1),

o

wysoko6ci oplat za uslugi edukacyjne Swiadczone w Uniwersytecie w Bialymstoku dla os6b
rozpoczynajqcych ksztalcenie w roku akademickin 201712018 (1),

o

oplat za wydanie i uwiezytelnienie dokument6w (1),
wysokosci oplat za postgpowanie uiqzane z pzyigciem na studia na rok akademicki 201712018

.

(1),

ll

U

.
.

niwersylei w Biavmstoku

-
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organizacii roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

szczegolowego harmonogramu pzeprowadzenia rekrutacji

na rok akademicki

201712018

w syslemie Internetowej Rejestracji Kandydat6w (1),

o

wprowadzenia wzoru o5wiadczenia dotyczqcego powiezenia nauczycielowi akademickiemu

w

prowadzenia zdQe dydaktycznych
wymiaze pzekraczajqcym liczbg godzin
ponadwymiarowych, wzoru karty planowanych obciq2eil dydaktycznych oraz wzoru
sprawozdania ('l),

. udzielania zam6wiei publicznych (2),
r gldwnych kierunk6w szkolenia obronnego w Uniwersytecie w Bialymstoku w 2017 roku (1),
o reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej (2),
. powolania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnel (1),
r powolania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (1),
. zmian w struktuze organizacyjnei (26).
Decyzje Rektora
W roku akademickin201612017 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 19 decyzji. Byly to decyzje
w sprawie:

.
.

powolania komisji stypendialnych (8),
powolania, uzupelnienia skladu Uczelnianego Zespolu ds. JakoSci Ksztalcenia (2), powolania:
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Uczelnianej Komisji
wdra2ania
eksploatacli system6w informatycznych w Uniwersytecie w Bialymstoku oraz zespol6w
dzialalqcych w ramach Komisii (1), Rady Konsultacyjnej pzy Rektoze Uniwersytetu

(1),

i

ds.

w

Bialymstoku (1), Rady Nadzorujqcej Wschodniego OSrodka Transferu Technologii (1),
Tymczasowej Rady Mieszkaic6w Dom6w Studenta Uniwersytetu w Bialymstoku (1), Rady
Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu w Bialymstoku na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r. (1),
komisji do pzeprowadzenia procedury udzielenia zam6wiei publicznych (3).
Pisma ok6lne
W roku akademickin 201612017 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 2 pisma ok6lne. Byly to
oisma ok6lne w sorawie:

.

rozliczenia zaliczki

.

z wnioskiem o zaliczkQ onz wzou
pracownik6w realizujqcych zajqcia dydaktyczne na Wydziale

wprowadzenia wzoru polecenia wyjazdu slu2bowego

dla

Ekonomiczno-lnformatycznym w Wilnie

(1 ),

w sprawie wprowadzenia ,,Trybu pzygotowania wniosk6w o pzyznanie dotacji bazowej oraz
zasad podzialu, wydatkowania i rozliczania pzyznanych Srodk6w finansowych" oraz ,,Zasad
finansowania w trybie konkursowym badai naukowych lub prac rozwojowych oraz zadai z nimi
zwiqzanych, slu2qcych rozwojowi mlodych naukowc6w oraz uczestnik6w studi6w
doktoranckich" ('1 ),

Komunikaty
W roku akademickin 2Q1612017 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 16 komunikat6w. Byly to
komunikaty w sprawie:

o
o

okre6lenia zakresu dzialania Rektora iProrektor6w Uniwersytetu w Bialymstoku (4),

Srednich stawek (koszt6w) wynagrodzenia

za 1 godzing

realizowanq

w ramach

pensum

dydaktycznego w roku 2017 (1),

o
e

cennika oplat za miejsce w domach studenckich w roku akademickin 201712018 (1),

limit6w miejsc pzyznanych studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach studenckich
w roku akademickin 201712018, obejmujqcych studenl6w wszystkich stopni ksztalcenia,
w tym student6w cudzoziemc6w, student6w przyjeld2alqcych w ramach studenckiej wymiany
krajowej
miqdzynarodowej, student6w payjqtych
ramach porozumiefi

i

w

o wspolpracy edukacyjnej oraz doktorant6w (1),

t2
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o
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uslalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na stacjonarnych studiach wyzszych
i doktoranckich na podstawie um6w cywilnoprawnych w roku akademickim 201712018 (1]1,

ustalenia stawek

za godziny ponadwymiarowe realizowane na Wydziale

Ekonomiczno-

lnformatycznym w Wilnie w roku akademickim 201712018 (1),
ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonamych studiach wy2szych
i doktoranckich w roku akademickin201712018 (1\,
wysoko6ci Srodk6w pzyznanych poszczeg6lnym jednostkom oraz wysokoSci rezerwy Rektora
na stypendia dla najlepszych doktorant6w w roku akademickim 201612017 (1),

wysoko5ci dochodu na osobg w rodzinie doktoranta uprawniajEcej do ubiegania siq
o stypendium socjalne, wysoko6ci stawek stypendiow, zwiqkszenia stypendium oraz zapomogi
w roku akademickin 201612017 (2\,
wysoko6ci dochodu na osobq w rodzinie studenta uprawniajqcej do ubiegania sig
o stypendium socjalne, wysoko6ci stawek stypendi6w, zwiqkszenia stypendium oraz zapomogi
w roku akademickin201612017 (2]r,
liczby stypendi6w doktoranckich i wysokoici stypendium doktoranckiego dla stacjonarnych
studi6w doktoranckich w roku akademickim 201612017 (1)

Obwieszczenia
W roku akademickin 201612017 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 2 obwieszczenia. Byly to
obwieszczenia w sorawie:
ogloszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku,
ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

.
.

2.4. Jednostki organizacyjne
Wydzialy
Wydzial
Wydzial
Wydzial
Wydzial
Wydzial
Wydzial
Wydzial
Wydzial
Wydzial

Biologiczno-Chemiczny
Ekonomii i Zanqdzania
Filologiczny
Fizyki

Historyczno-Socjologiczny
Matematyki i Informatyki
Pedagogiki i Psychologii
Prawa
Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

Jednostki migdzywydzialowe
Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katedra Teologii Prawoslawnej
Katedra Teologii Katolickiej
Migdzywydzialowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki

Jednostki og6lnouczelniane
Biblioteka Uniwersytecka im. Jezego Giedroycia
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
Uniwersyteckie Cenlrum Pzyrodnicze im. Profesora Andzeja Myrchy
Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe
Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu w Bialymstoku
Centrum Edukacji Ustawicznej
Wschodni OSrodek Transferu Technologii

Jednostki pozawydzialowe
Archiwum
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istudenci

3.1. Rekrutacja na studia wyisze
O pzyjgcie na sludia w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku akademickin 201612017 ubiegalo sig
8 643 kandydat6w W wyniku rekrutacji pzyjqto na pienrszy rok studi6w lqcznie 4 751 os6b, w tym: na
studia stacjonarne 3 855 os6b (2 748 na studia pierwszego stopnia, w tym na studia jednolite magisterskie
238, 1 107 na studia drugiego stopnia) oraz na studia niestacjonarne 896 os6b (500 na studia pierwszego
slopnia, w tym na studia jednolite magisterskie 84, 396 na studia drugiego stopnia). W por6wnaniu do
wynik6w rekrutacji z roku ubieglego lqczna liczba pzyjqtych na studia zmniejszyla siq o 1503 os6b.
Na studiach stacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami, ze wzglqdu na liczbg zapis6w, byly: prawo
(533 kandydat6w na 200 miejsc), ekonomia (5201210), kryminologia (479/50), pedagogika (399/310),
fi lologia angielska (367/80).
Ze wzglgdu na liczbg os6b pzypadaj4cych na jedno miejsce najwiqkszym zainteresowaniem cieszyly siq

kierunki: kryminologia (10,6), bezpieczenstwo narodowe (7,3), administracja (5,4), filologia angielska
(4,7), filologia, jgzyk angielski stosowany, z hiszpaiskim (4,3).
Szczegolowe informacje dotyczqce wynik6w rekrutacji na kierunki studi6w w poszczeg6lnych jednostkach
organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustruje poni2sza tabela.
na rok akademicki 201 6/201 7
Kierunek studi6w

Ekonomii i Zazqdzania

Filologia, jQzyk angielski stosowany, z hiszpaiskim

Filologia, filologia francuska od podstaw

Filologia. filologia rosyjska od podstaw
Filologia, filologia rosyjska
w

-

komunikaqa jezykowa

sfeze biznesu

14
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Matematyki i Informatyki

Pedagogiki i Psychologii

Prawa

EkonomicznoInformatyczny w Wilnie

-
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Kognitywistyka i komunikacja

80

0

Socjologia

YJ

0

Stosunki miQdzynarodowe

126

0

Informatyka

151

0

Informatyka i ekonometria

16

0

Matematyka

59

0

Pedagogika

516

211

Praca socjalna

'106

0

Adminiskacja

116

176

Bezpieczenstwo narodowe

118

124

Kryminologia

124

121

Prawo

238

84

Ekonomia

69

0

Europeistyka

28

0

Informatyka

19

0

3855

896

Razem

Tabeta 2. Kerunki studi6w nieuruchomione w roku akademickim 2016/2017
Kierunek studi6w

Wydzial

Studia pieMszego stopnia

Biologiczno-Chemiczny

Etnofilologia bialoruska

Filologiczny
H

Przyroda
Filolooia, iezvk francuski

istoryczno-Socjologiczny

-

profil kulturowo-tlumaczeniowy

Studia wschodnie

Studia drugiego stopnia

Biologiczno-Che@94a

Ochrona Srodo$riska

Fizyki

Fizyka

Historyczno-Socjologiczny

Filozolia

Por6wnanie wynik6w rekrutacji z kilku lat wskazuje tendencjq wzrostowq do roku akademickiego
201112012, natomiasl w kolejnych latach obsenrvuiemy znaczny spadek liczby kandydatOw.

WU::

"-

1.

Rekrutacia

w

latach 2004-2017 (studia

:IILILLil ,IlLl
,..J.o."o*rSn.o,.od*o'-d".'o--'o*""'.--*.*'-.t
Rok rl.dcr'|l(ll

l5

.". '"*t"

\'""-.a'"'

stacioname)

r 3redt. rl.<lorr.^G

-

. ttu<ta. rt..lod.tDC

-
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2Al n018

Rekrutacfa na sludia stacjoname i niestacjonarne na rok akademicki 20fi nUB rozpoczSa sig 16 maja
2017 r.O pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku na dzieri 01.10.2017 r. ubiegalo sig 8929
kandydat6w, Na stacjonarne studia pienruszego stopnia ijednolite studia magisterskie, pzy liczbie miejsc
2046 os6b, pzyjgto 1999 os6b. W pzypadku studi6w drugiego stopnia, pzy liczbie miejsc 869, na I rok
studi6w pz$gto 847 os6b. Na studia nieslacjonarne pierwszego idrugiego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie pzyjqto 11'17 os6b.
Tabela 3. Rekrutacia w latach 2013-2017
Studia /
Rok akademicki

2013t2014

2011t2015

2U7nUB'

2m6tm17

2015,2016

Stacjonarne
stopnia

6222

2305

5497

2286

6131

2435

5551

2510

5410

1797

ll stopnia

1652

1180

1568

1241

1612

1074

1380

1'107

1355

u7

Jednolite magisterskie

806

2't6

u7

232

664

225

526

238

532

202

stopnia

1094

653

786

464

865

467

595

4't6

906

548

llstopnia

1126

91'1

762

623

710

519

473

396

606

4U

Jednolite magisterskie

180

126

't43

102

164

114

118

84

120

85

I

Niestacionarne
I

Og6lem

1r080
5391
9403
4948
10146
4834
475'l
8643
8929
3963
pnyjQtwh
podstawie
protokol'w
dotyczqce
osob
na
studia
ustalone
na
Wydzialov,lych
Komisji
Retuutacyjnych
onz
'Dane
spnwozdania EN-1 za rck akadenicki 2U7n018 wg $anu na dzieh 01.10.2017 r.

3.2. Ksztafcenie w liczbach

w Bialymstoku w roku akademickim 2016/2017 ksztalcil na wszystkich formach
prowadzonych studi6w lqcznie 12 884 studentow, w tym 11 877 student6w studi6w wy2szych, 393
doktorant6w oraz 614 sluchaczy studi6w podyplomowych.
Uniwersytet

Liczba student6w na poszczeg6lnych kierunkach studi6w i formach ksztalcenia
Zlqcznetl liczby 12 884 studentdw studi6w wy2szych (wg stanu na dzieri 30.11.2016 r.) na studiach
stacjonarnych ksztalcilo siq 9 390 student6w, a na studiach niestacjonarnych
3 494 student6w.
Szczeg6lowe dane dotyczqce liczby studentdw z podzialem na kierunki lata studi6w w roku
sprawozdawczym pzedstawiono w labelach 4 i 5.

i

-

w roku akademickim 2016/2017
Rok studi6w

tl

stoplert

l

224

116

121

0

0

164

655

102

71

58

0

0

77

308

75

at

0

0

64

302

0

I

0

0

23

45

507

469

326

0

0

508

t8t0

195

200

146

0

0

273

814

109

16

Razem

28

zc

31

0

0

53

137

113

68

62

0

0

87

330

90

101

87

0

0

95

373

81

tc

0

0

0

0

156

447

325

280

0

0

398

1450

107

76

56

0

0

oo

305
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I O IO
Filologia, lllologia. jgzyk angielski z jezykiem niemieckim 38 Filologia, filologia jQzyk angielski slosowany z hiszpanskim 49 , U
, 16
Fitologia, filologia jqzyk angielski stosowany 2 jezykiem
S,
I
rosyiskim
24 0
Filollogia, filologia francuska
Filologia. filologia jQzyk francuski stosowany
I
[,
z ntszDansxrm
^
' Filologia, filologia jgzyk francuski (od podstaw)
a\
a)
z anoielskim - Drofil tlumaczeniowv
ZO I i
Filol;gia, fitologia rosyjska
0
t
Filologia, filologia rosyjska zjQzykiem angielskim
ptt"if.Ootn'a"st"o
Ol
f
ogia, lf ogra rosyfsta
i
Fitotogia,.fitotogia rosyjska - komunikacja jgzykowa
-in
I
I
w sterze Dtznesu
^
Filologia, fllologia angielska z elementami

translatoryki

I

ifof

O

of

polska
Kulturoznawstwo
ri.yti
i
Fizyka

I eg I a2
134 13,
34 9
34 | s

Filolosia

Historyczno-Socjologiczny ]26.| 1218

o o
I m [zo
I m n

Eozofia
Filozofia ietyka
Historia

41 A
I o I 1?
I gs n
73 39

SocJologia
Studia wschodnie
lstosunki miedzvnarodowe
Kognitywistyka ikomunikacja
uatematyri

tU I

iInfolmatyki

lnformatyka ekonometria
'tr,tatematyka
tnformatyka
'- peaasosiril psyctrotogii
t
Praca socjatna
lPedagogika
i

t1u
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I o Io

ldo
I "fq
lo0
lial

o

00
I

t
It
i
l,tl
o

lo
lol

o
o

'tl
21
I
I'io
IsT
l*I

0

35

o

o
o

lEl
rL0
lxT
rasl
isr

0

o
o
o

lql
't41
a
l"
l43,r
o
0

, i -16
126
1,t, 173 liii * | "o
I zo f +s
I 302 296 i 303

o

t
l*l
FL!

51

L'r
lql!
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5. Studencl studiiw niestacionarnvch w roku akadembkim 2016/2017
Rok sludi6w

tl

WydziaUKierunek
Ekonomil i Zarzadzania

Razem

I

tl

ill

tv

v

stopici

122

90

108

0

0

241

561

91

0

0

213

438

0

0

0

0

50

Ekonomia

72

Logistyta

50

0

Zarzdzanie

0

28

c

0

0

28

61

Ekonomiczno-prawny

0

0

12

0

0

0

12

77

76

91

0

0

300

546

0

0

U

1

0

0

300

545

Pedagogiki i Psychologii
Praca socialna

0

0

I

Pedagogika

77

76

90

Polityka spoleczna

Prawa

0

0

0

0

0

0

315

319

417

82

110

480

1723

87

82

110

0

455

Prawo

93

Adminisfacia

58

54

83

0

0

227

422

BezDieczefi stv,o narodowe

72

79

147

0

0

139

437

92

103

'100

0

0

't14

409

5't4

485

616

82

110

1021

2830

Kryminologia
Razem

Liczbg student6w w okresie czterech ostatnich lat akademickich pzedstawia poni2sza tabela.
Tabela 6. Liczba dudent6w w latach 2013-2017

Wldzial

Forma studi6w

Ekonomii i Zarzadzania

Filologiczny

Fizyki

Matematyki i Informatyki

Pedagogiki i Psychologii

Prawa

2U6nU7

605

out

655

tazem

631

605

607

bcJ

studia stacjonarne

1475

1574

176'l

1810

studia nieslacionarne

1084

895

oto

561

razem

2559

2469

2437

2371

studia stacjonarne

1399

't425

1M

1450

studia niestacionarne

230

169

85

razem

1629

1594

1529

1450

studia stacjoname

66

54

46

OJ

studia niestacioname

sfudia niestacioname

nzem
Hisiolyczno-Socjologiczny

201il2016

631

studia stacioname

Biologiczno-Chemiczny

2013t2014 2014t2015

46

OJ

972

943

888

66

studia slagonarne

1006

studia niestacioname

24

Jazem

1030

972

943

888

studia stacjonarne

585

566

547

czl

razem

585

566

il7

527

studia stacioname

1597

1577

1547

1482

studia niestacionarne

1055

778

613

546

studia niestacjonarne

razem

zocz

2355

2160

2028

studia staqona.ne

1499

1594

1690

1810

sfudia niestacioname

2309

2'155

1887

1723

tazem

3808

3749

JJI I

3533
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studia stacjonarne

Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

456

439

362

456

439

362

12820

1228s

11877

451

studia nieslacjonarne
razem

Ogolem

13411

Studenci niepelnosprawni
Uniwersytet w Bialymstoku stwaza coraz lepsze warunki dostqpu do studi6w osobom niepelnosprawnym
popzez realizacjQ dzialari na zecz wyrdwnywania szans edukacyjnych student6w niepelnosprawnych
w ramach pzyjgtego pnez Senat UwB Programu ,,Uniwersytel Szansqdla Wszystkich". W minionym roku
Centrum Wsparcia Student6w Doktorant6w Niepelnosprawnych kontynuowalo pracQ w ramach

i

specjalistycznej pracowni dla os6b z dysfunkcjami wzroku. Uczelnia ma dzigki temu wigksze mo2liwoSci
wspomagania tych os6b w osiqganiu samodzielno6ci w procesie ksztalcenia, Znacznym udogodnieniem
w nauce byla adaptacja material6w dydaktycznych do formatu stosownego dla os6b z dysfunkcjq nazqdu
wzroku oraz do formalu DAISY. Uczelnia posiada okolo 500 sztuk r62nego rodzaiu material6w
dydaktycznych w r62nych formach adaptacji, r6wnie2 w jqzykach obcych, W roku akademickim
2016/2017 w Uniwersytecie w Bialymstoku studiowalo 237 student6w niepelnosprawnych.
Tabela 7. Liczba student6w

)enosprawnycn na poszczegornycn wyazta@L
Liczba student6w

Wydzial

Biologiczno-Chemiczny

14

Ekonomii i Zazadzania

33

Filologiczny

37

Fizyki
H

1

33

istoryczno-Socjologiczny

Matematyki i Informatyki

'19

Pedagogiki i Psychologii

39

Prawa

61

Razem

237

W ramach dzialan wspierajqcych r62ne formy aktywno6ci student6w niepelnosprawnych zorganizowano
i pzeprowadzono alternatywne zajqcia sportowe. Osoby zwolnione z zajqd wychowania fizycznego na
podstawie zaswiadczenia lekarskiego mogly na zajqciach alternatywnych zrealizowat zajgcia sportowe
w formule pzystosowanej do ich mo2liwoSci zdrowotnych. Dla trojga student6w z Wydzialow:
Filologicznego oraz Ekonomii i Zarzqdzania zostaly zorganizowane indywidualne zajQcia z pzedmiotOw
objqtych programem studi6w, na kt6rych studenci nie byli w stanie uczestniczyc w standardowym trybie
z powod6w zdrowotnych. W roku sprawozdawczym Centrum Wsparcia Student6w i Doktorant6w
Niepelnosprawnych objqlo czynnq pomocq i wsparciem 45 studentow niepelnosprawnych.

Studenci zagraniczni
W roku akademickim 201612017 w Uniwersylecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 508 cudzoziemc6w. W5rod
nich najliczniejszq grupq stanowili studenci Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego w Wilnie.
Tabela 8. Studencizagraniczni na UwB
Liczba

Kraj

student6w

Armenia

1

Austria

1

BialoruS

109

qEIy!'a

1

l9
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Litwa

363

Rosja

o

Syria
Ukraina

26

Razem

508

Letnia Szkola Jgryka i Kultury Polskiej dla cudzoziemc6w
W Letniej Szkole Jgzyka i Kultury Polskiej dla cudzoziemc6w, prowadzonej w lipcu 2017 r. pzez SzkoQ
Jgzyka i Kultury Polskiej POLLANDO pzy Wydziale Filologicznym UwB, wziglo udzial 43 stypendyst6w
MN|SW, wyr62niajqcych sig student6w lektorat6w i plonistyk zagranicznych o6rodk6w akademickich
z 15 knj6w (Bulgarii, Chin, Chorwacji, Egiptu, Gruzji, Indii, Kazachstanu, Maroka, Moldawii, Niemiec,
Rosji, Serbii, Slowacji, Turcji i Ukrainy). Uczestnicy odbyli 90 godzin zajgd dydaktycznych (lektoraty,

dodatkowe zajgcia jgzykowe, zajgcia

z

o

wied4 Polsce), mieli te2 okazjq skorzystania
programu
(m.in.
z bogatego
kulturalnego
warsztaty dziennikarskie w Radiu Bialystok, spektaklw Teatze
Dramatycznym, wyj6cie
warsztaty taneczne, wycieczki
Supra5la
i Bialowie2y). Ka2dy uczestnik Letniej Szkoly Jgzyka i Kuftury Polskiej dla cudzoziendw olrzymal
Swiadectwo ukoriczenia kursu doksztalcajqcego prowdzonego pzez Uniwersytet w Bialymstoku oraz
pamiqtkowy certyfikat. Pzedsigwzigde odbywalo sig pod patronatem JM Rektora UwB i Prezydenta
Miasta Bialegostoku, a patronatem medialnym objglo je Polskie Radio Bialystok.

do kina,

do

Absolwenci
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Bialymstoku opuScilo (wedfug stanu systemu USOS na
dziei 30.09.2017 r.) 3 286 absolwent6w. Z tego grona 114 osob otzymalo dyplom honorowy, co slanowi
3,46 7o ogolu absolwent6w(wedlug danych na dziei 30.09.2017)
Tabela 7. Liczba absolwentow

,rzyzr

r<tr

tyrr

Wydzial

Liczba absolwent6w

Biologiczno-Chemiczny

194

Ekonomii i Zanadzania

OJU

Filologiczny

367
1a

Fizyki

Historyczno-Socjologiczny

zc5

Matematyki i Informatyki

126

Pedagogiki i Psychologii

676

Prawa

963

Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

64

Razem

3286

Od chwili utworzenia Uniwersytetu w Bialymstoku, na 66 842 wypromowanych absolwent6w, dyplom
honorowy uzyskalo 1 734 student6w wyr62niajqcych sig bardzo dobrymi wynikami w nauce, co stanowi
2,5o/oogolu absolwent6w. (wedlug stanu na dzieri 30.09,2017 r.)

Nowe kierunki i specjalneSci
W roku akademickim 20162017 Senat Uniwersytetu w Bia|ymstoku podj{ uchwaly w sprawie utwozenia
2 kierunk6w na poziomie studi6w pierwszego stopnia i 1 kierunku na poziomie studi6w drugiego stopnia.
0d roku akademickiego 201712018, w ramach funkcjonujqcych kierunk6w studi6w, utwozono
1 specjalno3d - coachtng z elenentami psychologii spolecznej na kierunku socjologia, na studiach
drugiego stopnia.
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Tabela 10. Kerunki studi1w utwonone w roku akademickim 2016/2017
Kierunek studi6$,
Fizyka
w jezyku angielskim

Forma ksztalcenia

Jednostka organizacyjna

studia pienvszego

Wydzial Fizyki

stopnra

Forma

Profil

studi6w

og6lnoakademicki

stacjonarne

Ekobiznes

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
oraz Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania

studia pierwszego
stopnia

og6lnoakademicki

stacjonarne

Chemia
kryminalistyczna
I saoowa

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

studia drugiego stopnia

og6lnoakademicki

stacjonarne

3.3. Jako56 ksztalcenia
Akredytacje
Akredytacjg Polskiej (do 30.09.2011 r. Pahstwowej) Komisji Akredytacyjnej posiadajq nastgpujqce
kierunki studi6w:

Ocena programowa
pozytywna

naslgpna ocena 2020n021

pozytywna

nastqpna ocena 2015/2016

pozytywna

nastqpna ocena 2019/2020

r.

pozytywna

nastqpna ocena

7 .07

pozytywna

nastgpna ocena 201612017

pozytywna

nastgpna ocena

pozytywna

nastqpna ocena

Adminishacja. Uchwala z dnia 12.03,2015

Biologia Uchwala z dnia 2.09.2010
Chemia. Uchwala z dnia 4.09.2014

r.
r.

Ekonomia. Uchwala z dnia 22.09.2011
Ekonomia w Wilnie Uchwala z dnia

.2011

Filologia. Uchwala z dnia 24 .11 .2011 r.
Filologia polska. Uchwala z dnia 3,10,2013
Filozofia. Uchwala z dnia 5.11 .2015
Fizyka. Uchwala z dnia 20,06.2013

r.

r.

r.

r.

r.

Historia. Uchwala z dnia 7.11.2013 r.
Informatyka w Wilnie. Uchwala z dnia 6.09.2012
Miedzynarodowe Stosunki Gospodarcze.
Uchwala z dnia 26.06.2014 r.

Ochrona Srodowiska Uchwala z dnia 7.05.2015

r.
.2016 r.
Socjofogia, Uchwala z dnia 21
Prawo. Uchwala z dnia 23.04.2009 r
Uchwala z dnia 8.12.2011 r.
Zanqdzanie Uchwala z dnia 22.09.2011 r.

r.
r.

Pedagogika. Uchwala z dnia 22.05.2014
.01

2A6AUT

2UlnVg

pozytywna

2Ugn020
nastepna ocena 2021 n022

pozytywna

nastgpna ocena 2018/2019

pozytywna

nastgpna ocena 2019/2020

pozytywna

nastQpna ocena 2018/2019

pozytywna

nastQpna ocena 2019/2020

pozytywna

nastgpna ocena 202012021

pozytywna

nastepna ocena 2019/2020

pozytywna

nastepna ocena 202112022

pozytywna

wyr6iniajqca

nastepna ocena 201912020

pozytywna

nasteona ocena 2UGBUT

Ocena instytucjonalna
Wydzial Biologiczno.Chemiczny

pozytywna

nastgpna ocena 2021n022

pozytywna
pozytywna

nastgpna ocena 2018/2019

Uchwala z dnia 17.03.2016 r.

Wydzial Matematyki i Informatyki
Uchwala z dnia

20.09.2012r.

Wydziaf Ekonomiczno-lnformatyczny w

Wilnie

nastqpna ocena 2020n021

Uchwala z dnia 25,06.2015 r.
Ocena zewngtzna
Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie - ocena pozytywna, decy4a z dnia 27,03.2015 r.,
Centrum Oceny JakoSci Studi6w Republikl Litewskiej,

2l
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Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
Stypendia Ministra za wybitne osiEgniqcia sqwyjqtkowym wyr62nieniem, cieszqcym sig du2ym uznaniem
Srodowiska akademickiego. Stypendia pzyznawane sq sludentom szczeg6lnie zaanga2owanym w Zycie
naukowe i kulturalne uczelni. W roku akademickim 201612017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
pzyznal takie stypendium 1 studentowi kierunku prawo Uniwersytetu w Bialymstoku.
Uczelniany System Zapewniania Jako5ci Ksztalcenia
W roku sprawozdawczym ukonstytuowal sig Uczelniany Zesp6l ds. JakoSci Ksztalcenia (Decyzja nr 22
Rektora Uniwersytetu w Bialymstokuzdnia12J2.2016 r.). Wprowadzono zmiany w Uchwale nr 1748
Senalu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 nala 2015 r. w sprawie Uczelnianego Sysfemu
Zapewniania Jakoici Ksztalcenia w Uniwersytecie w Bialymstoku, ktdrych celem bylo doprecyzowanie
zapis6w dotyczqcych: skladu UZdSJK oraz dostosowania form sprawozdawczo6ci do specyfiki jednostek
migdzywydzialowych i og6lnouczelnianych (Uchwala nr 2016 Senatu UwB z dnia 22.02.2017 r.l.
Uczelniany Zesp6l ds. Jako6ci Ksztalcenia dokonal analizy zlozonych pzez Wydzialowe Zespoly ds.
JakoSci Ksztalcenia sprawozdai z funkcjonowania systemu zapewniania jakoSci ksztalcenia w
poszczeg6lnych jednoslkach organizacyjnych UwB w roku akademickim 2US?U6. Analiza dzialalnoSci
wydzialowych system6w dotyczyla obszardw jako3ci ksztalcenia okre6lonych w $ 2 pkt 1 Uchwaly nr 1748
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 nala 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jako6ci Ksztalcenia w Uniwersytecie w Bialymstoku, a mianowicie:
monitorowania standard6w akademickich,
monitorowaniaidoskonalenieorocesu ksztalcenia,
oceny jako5ci zajgi dydaktycznych,
monitorowania warunkdw ksztalcenia i organizacji studi6w,
oceny mobilno6ci student6w idoktorant6w,
uzyskiwania opinii absolwent6w o pzebiegu odbytych studi6w,
uzyskiwania opinii pramdawc6w o poziomie zatrudnienia absolwent6w studi6w wy2szych,
monitorowania karier zawodowych absolwent6w studi6w wy2szych,
monitorowania procesu potwierdzenia efekt6w uczenia siq

-

UZdsJK sformulowal wnioski i rekomendacje, dotyczqce m.in. zwr6cenia pzez wydzialy wigkszej uwagi
na monitorowanie jakoSci ksztalcenia na studiach podyplomowych studiach doktoranckich oraz
sposob6w wykotzystania wynik6w ankiet w procesie doskonalenia jako6ci ksztalcenia. Ponadto analiza
dzialalnoSci system6w zapewniania jakoSci ksztalcenia w poszczeg6lnych lednostkach wykazda, 2e
istniejq pewne problemy z monitorowaniem karier zawodowych absolwent6w. W czerwcu 2017 r. powstal
nport Monitorowanie karier zawodowych absolwentiw studi6w wy2szych w UwB w latach 2010-2017,
kt6rego celem bylo zdiagnozowanie istniejqcych problem6w i pzedstawienie propozycji ich rozwiqzania.
Raport UZdsJK z funkcjonowania system6w zapewniania jako6ci ksztalcenia w poszczeg6lnych
jednostkach UwB zostal pzedstawiony 31 nqa 2017 r. na posiedzeniu Senatu UwB.

i

Ponadto UZdSJK opiniowal projekt dotyczqcy oceny aktywno6ci dydaktycznej nauczycieli akademickich
UwB. Analiza wydzialowych systemdw zapewniania jako6ci ksztalcenia wskazuje, 2e pzy ocenie
pracownik6w naukowo-dydaktycznych docenienia pzez uczelniq wymaga drugi aspekt dzialalno6ci
zawodowej nauczycieli akademickich, tj. dzialalno6i dydaktyczna.

3.4. Dzialalno56 studencka
Samozqd Studencki
Parlament Studencki Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickin 201612017, podobnie jak
w latach ubieglych, opiniowal dokumentacjg zwiqzanq z ptzyznawanq studentom pomocE materialnE
w zakresie:

22
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.

wysokosci dochodu

o
.

o stypendium socjalne, wysoko6ci stawek stypendi6w, zwigkszenia stypendium oraz zapomogi
w roku akademickin 201612017 ,
limlt6w miejsc pzyznanych studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach studenckich
w roku akademickin 201612017, wysoko6ci oplat za miejsce w domach studencktch,
zwiekszenia wysoko6ci miesigcznych stawek stypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach

na osobq w rodzinie sludenta uprawniajqcej do

ubiegania sig

dochodowych, wysoko5ci miesigcznych stawek stypendium specjalnego dla os6b
niepelnosprawnych, wysokoSci miesigcznych stawek stypendium rektora dla najlepszych
student6w na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.20'17

r.

Czlonkowie Parlamentu Studenckiego brali czynny udzial w dyskusji na temat projektow wewnetznych
umigdzynarodowieniem procesu ksztalcenia
akt6w prawnych regulujqcych kwestie zwiqzane

z

w Uniwercytecie w Bialymstoku.

W ramach pzyznanych do dyspozycji 6rodk6w finansowych, Parlament wspieral pzedsiqwzigcia
organizowane pzez kola naukowe iorganizacje studenckie. W roku sprawozdawczym dofinansowaniem
objgte zostaly 22 projekty (gl6wnie konferencje naukowe).

Czlonkowie Parlamentu Studenckiego reprezentowali samozqd studencki naszej uczelni na
konferencjach organizowanych pzez Parlament Student6w RP, m.in. podczas Krajowej Konferencji
PSRP w Koscielisku, Konferencji Ekspertdw Praw Studenta, Forum Uniwersytet6w Polskich, wyborach
na pzewodnicz4cego Parlamenlu Student6w RP.
W styczniu 2017 odbyt sig nab6r do Komisji Prawnej, Komisji Promocji oraz Komisji Kultury dzialajqcych
pzy Parlamencie Studenckim UwB. W sumie w dzialalno6i Parlamentu Studenckiego zostalo
zaanga2owanych ponad 30 nowych student6w ze wszystkich wydzial6w naszego Uniwersytetu. W lutym
odbyly sig szkolenia dla czlonkdw Komisli pzeprowadzane przez doSwiadczonych samozqdowc6w,
pzedsigbiorcow oraz specjalist6w z zakresu marketing u, zanqdzania czy medi6w spoleczno$ciowych.
W5r6d wielu przedsigwziqi organizowanych pzez Parlament Studencki w roku akademickich 201612017

znalazly sig nastqpujqce projekty:

o
.
o
o
.

StudentCon organizowany w ramach East Games United 2016 w Kampusie UwB w listopadzie
2016 roku.

Szkolenia dla Parlamentazyst6w oraz czlonk6w Komisji Parlamentarnych z social mediow,
marketingu, zazEdzania projektami oraz z organizacji wydarzei kulturalnych.
Cykl szkoleri z praw iobowiqzk6w studenta organizowanych dla studentow I roku.
Final Og6lnopolskiego Konkursu Fotograficznego ,,Poczqtek i Koniec" organizowany w Kampusie
UwB, w kt6rym tzy najlepsze prace z calej Polski otzymalo atrakcy.ine nagrody finansowe.

Festiwal Studencki KampDays 2017 (22czerwca) polqczony z Festiwalem Kolor6w, kt6ry odbyl
sig pzed Kampusem UwB. lmpreza odniosla olbzymi sukces, gl6wnie w zakresie promocji

uczelni w regionie. Podczas imprezy kampus odwiedzilo lqcznie okolo czterech tysigcy os6b,
gl6wnie licealist6w. KampDays 2017 odbil sig r6wnie2 pozytywnym echem we wszystkich

.

lokalnych mediach,
Obchody 20lecia Uniwersytetu podczas olwarcia Juwenali6w na Placu Niezale2nego Zzeszenia
Student6w.

Organizacje studenckie

W roku akademickim 201612017 dzialajqcy w

Uniwersytecie

w

Bialymstoku studenci zzeszeni

w organizacjach i stowazyszeniach studenckich opr6cz cyklicznych aktywno5ci, takich jak ,,Wampiriada"
czy,,Prawie kino" zrealizowali dodatkowo wiele interesujqcych projekt6w, z kt6rych na szczegdlnquwagg

zasruguJ4

o

Akcja Historia - nowa inicjatywa Niezale2nego Zrzeszenia Student6w, kontynuuiqca tradycje
Wielkich Korepetycji z Historii. Gl6wnym powodem stwozenia tego projektu byt znaczny spadek

LJniwersytet u/ Bialymstoku

o

-
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zainteresowania wiedzq historycznq w5r6d mlodych ludzi. Zadaniem projektu bylo
peedstawienie historii w spos6b ciekawy popzez organizowanie spotkan poSwiQconych
najnowszej historii Polski iwykozystanie do lego celu historycznych gier planszowych, pokaz6w
film6w o lematyce historycznej oraz twozenie rekonstrukcji wydazei z historii Polski.
Projekt Biuro Karier NZS bylodpowiedziqNiezale2negoZzeszenia Student6wnaog6lnie trudnq
sytuacjg student6w stawiajqcych pierwsze kroki na rynku pracy. Gl6wnym celem projektu bylo
dostarczanie studentom bialostockich uczelni informacji dotyczqcych rynku pracy oraz
mo2liwo5ci podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Dzialalno36 k6l naukowych
W Uniwersytecie w Bialymstoku w roku sprawozdawczym dzialalo 70 kol naukowych oraz 9 organizacji
studenckich.
Spo6rod wielu inicjatyw czlonk6w kol naukowych na szczeg6lnq uwagq zasluguj4

o

w

krajowym zgloszeniu patentowym pzez Kolo Naukowe Fizyk6w powstalym we
wspolpracy z Klinikq Pediatrii i Nefrologii, Uniwersyteckiego Dziecigcego Szpitala Klinicznego
w Bialymstoku - Uzqdzenie oraz sponb badania stopnia zmqtnienia fiynbw w warunkach
dynanicznych. Pzedstawiony wynalazek dotyczy ukladu pomiarowego oraz metody do badania

Udzial

w

jest szeroko badanym parametrem
pzemySle spo2ywczym,
farmaceutycznym, papierniczym, chemicznym, biotechnologicznym, browarnictwie i pzemy5le
zmgtnienia, kt6re

napojowym oraz innych, Szczeg6lnym zastosowaniem pzedstawionego rozwiqzania jest

o
.
r

badanie zmgtnienia w diagnostyce kamicy ukladu moczowego. Oferowane rozwiqzanie posiada
du2y potencjal wdrozeniowy ze wzglgdu na to, 2e obecnie w laboratoriach diagnoslycznych nie
stosuje sig 2adnych urzEdzen do rutynowego badania parametr6w, kt6re moglyby zdiagnozowad
predyspozycje do wystqpienia kamicy ukladu moczowego.

Smart City (system ewidencji dla pzedszkoli)

-

prolekt realizowany przez czlonk6w

Informatycznego Kola Naukowego dla miasta Bialystok.
Gra lP Master - innowacyjna gra planszowa stwozona pzez Kolo Naukowe Prawa WasnoSci
Intelektualnej, Medi6w i Internetu, w kt6rej gracz wciela sig w rolg menad2era do spraw wlasno6ci
intelektualnej, odkrywa nalwaZniejsze strategie ochrony wiedzy i transferu technologii oraz
poznaje zagadnienia z zakresu wlasno6ci pzemyslowej i prawa autorskiego.

Jesienna Szkola Prawa Medycznego

-

pionierski projekt Kola Prawa Medycznego

i Farmaceutycznego ,,Pro Humanae Vitae', skladajqcy siq z cotygodniowych zajqd. Organizatozy
za gl6wny cel projektu postawili sobie popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa medycznego
i farmaceutycznego gl6wnie w6r6d student6w kierunk6w prawniczych i medycznych. Zajgcia

prowadzone

.

byly pnez wybitnych

specialist6w

z

zakresu prawa

medycznego,

farmaceutycznego, ochrony zdrowia, praktyk6w i teoretyk6w.

Spektakl ,Dziecinnie proste", wystawiony paez czlon6w Naukowego Kola Pedagogiki
Resocjalizacyjnej wraz z podopiecznymi Stowazyszenia MONAR. W spos6b metaforyczny
ukazane zostaly w nim problemy dzisielszych czas6w, tj. nier6wnoSci spoleczne, stygmatyzacja,
odeucenie, izolacla. Spektakl mial na celu pobudzenie widz6w do refleksji oraz zachqcenie ich
do innego spojzenia na ww. problemy.

3.5. Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku, w roku akademickim 201612017, mogli ubiegai 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 wysokoSC dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniajEcE do ubiegania siq
stypendium socjalne, wysokoSci stawek stypendium socjalnego
kolejnych pzedzialach

o

w

dochodowych, stawki zwiqkszenia stypendium socialnego, wysokoSd stawek stypendium specjalnego dla
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os6b niepelnosprawnych, wysokose stawek stypendium rektora dla najlepszych student6w, maksymalnE
wysokoSi jednorazowej zapomogi.
Ze Swiadczeri pomocy materialnej skozystalo 3 496 sludent6w, z czego 2 587 os6b otzymalo stypendia
o charakteze socjalnym, 1 130 stypendium rektora dla najlepszych studentdw, natomiast 221 student6w
uzyskalo stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych. Zapomogi wyplacono 96 studentom.

Odwofawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w rozpalzyla lqcznie 2 204 wnioski, w tym 2 175 jako
organ pieruszej instancji oraz 29 w proceduze odwolawczej (odwolania od decyzji pieruszej instancji).
Natomiast Rektor rozpatnyl lEcznie 172 wnioski o ponowne rozpatzenle sprawy,

Sprawy dyscyplinarne

W roku akademickin 201612017 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Student6w

i

Doktorant6w wszczql

tzy

postqpowania wyja6niajqce, kt6re w dw6ch pzypadkach zakoriczyly siq, zgodnie z wnioskiem Rzecznika,
wymiezeniem pzez Rektora kary upomnienia oraz ukaraniem karqnagany pzez Komisjg Dyscyplinarnq
dla Student6w i Doktorant6w. W jednym pzypadku Rzecznik Dyscyplinarny ds. Student6w i Doktorant6w
wydal postanowienie w sprawie umozenia postqpowania wyja6niajqcego.

Podania i odwolania do Rektora
W minionym roku akademickim Rektor rozpatzyl 40 indywidualnych spraw studenckich. Wigkszo6i
z nich stanowily odwolania wniesione pzez studenl6w od decyzii dziekan6w wydzial6w w sprawach
dotyczqcych toku studi6w, a w szczeg6lnoSci: skreSlefr z listy student6w, zmiany formy studi6w
z niestacjonarnej na stacjonarnE. Czg6i rozpataonych spraw dotyczyla wniosk6w skladanych do Rektora
w sprawie czgSciowego lub calkowitego zwolnienia z obowiqzku uiszczania oplat za zajgcia dydaktyczne

z tytulu osiqgniqcia wybitnych wynik6w w nauce oraz zwolnienia z odplatnoSci za kozystanie z domu
studenta.

OdplatnoSd za studia

z Zazszeniem nr 12 Rektora Uniwersytelu w Bialymstoku z dnia 24 maja 2016 r. wysokoSd
odplatnosci za pelny cykl ksztalcenia dla studenl6w rozpoczynajqcych studia w roku akademickim
Zgodnie

2016t2017 w pzypadku niestacjonarnych studi6w pierwszego stopnia ksztaltowala sig w pzedziale od
10 200 zldo '15 104 zl, na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od 7 200 zl do 11 061 zl. Natomiast
na nieslacjonarnych jednolitych studiach magisterskich lqczna oplata za pelny cykl kszlalcenia wynosila
21 000 zl. Koszty ksztalcenia na niestacjonarnych sludiach dokloranckich mieScily siq w pzedziale od
30 000 zldo 32 000 zl.

Domy studenta
Uniwersytet w Bialymstoku w roku sprawozdawczym dysponowallqcznie 340 miejscami w dw6ch domach
studenta. Limity miejsc pzyznane studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach studenckich oraz

cennik oplat za miejsce w domach studenckich na rok akademicki 201612017 zostaly ustalone pnez
Reklora w porozumieniu z Parlamentem Studenckim oraz Radq Uczelnianq Samozqdu DoktorantOw.
Miesigczna oplata za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 201612017 mie6cila siq
w granicach od 380 zl do 420 zl.

3.6. Mobilno56 student6w
Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim 201612017, w ramach Programu Mobilnoici
Student6w MOST, mieli mo2liwo6i wyjazdu na studia semestralne iroczne do 27 polskich uczelni oraz
Instytutu PAN. W Programie wziqlo udzial 15 student6w UwB, kt6zy realizowali zajgcia na: Uniwersytecie
Warszawskim, Uniwersytecie Kardynala Stefana Wyszytiskiego, Uniwersytecie Jagiellonskim,
Uniwersytecie Gdariskim, Uniwenytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie L6dzkim
oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W ramach programu

MOST,

201612017, z oferty proponowanej pzez Uniwersytet w Bialymstoku
polskich
uczelni
Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Uniwersytetu
student6w

w roku akademickim

skozystalo

3

z

Wroclawskiego oraz Uniwersytetu Warmiisko-Mazurskiego.
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3.7. Studia doktoranckie
Rekrutacja

0

pzyjqcie na sludia doktoranckie w roku akademickin 201612017 ubiegalo siq 157 kandydat6w.
W wyniku pzeprowadzonej rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie pzyjgto 125 osob.
na studia domoranckie na rok akademicki 2016201
Forma studi6rt,

Studia stacioname

Uvydzirl

rvyehl

Blologlcz|o

Ekonoml

Chq||iary

lZ,,ntc',,nA

15

15

Vq/dnal

Uvyeirt
F|ologi:zry

WYeblFAyfii

18

'19

4

to

18

19

4

16

Hisbrycap

Sociolo*ay

ItlYdzial

PrrE

Studia niestacjonarne
Razem

53

na studia doktoranckie w latach 2013-2017

Tabela
Fonna $udi6w

m13tm14

mI4tm15

20152016

m$1m17

Studia stacjonarne

46

121

108

125

Studia niestacionarne

39

10

85

131

108

125

Razem

Liczba doktorant6w
W roku akademickin 201612017 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 393 doktorant6w, z czego
na stacjonamych studiach doktoranckich 343 osoby oraz na niestacjonamych studiach doktoranckich 50
os6b.

ebeb 13. Uczestnicv studi6w doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
rw&id
lvydd
Wydzial
Forma studi6w

Studia stacjonarne

Hohgicaro.

Efot|or|li

Chemi;zry

i?,Iz{@,nia

40

44

55

7

21

51

76

Studia nieslacioname
Razem
Tiabela

40

Filologicz|ry

ryeial

UwialFbyki

Hhiorycz|o

t ryddal PraY€

Socjohgicdty

4

4

43

157

8

14

51

171

studi'w doktonnckich w latach 2013-201

4.

2U3nU1

2U4tm15

2015f2016

m1ff2017

Studia stacjonarne

131

219

273

125

Studia niestacionarne

200

132

68

331

351

341

Foma $udi6$,

Razem

125

Pomoc materialna
Rektor, w porozumieniu z Radq Uczelnianq Samozqdu Doktorant6w, ustalil wysoko6d dochodu na osobg

w rodzinie doktoranta

uprawniajqcq do ubiegania siq o stypendium socjalne, wysokoSci stawek
stypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach dochodowych, stawki zwigkszenia stypendium
soclalnego, wysokoSd stawek stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, wysokoS6 stawek

Uniwe6ytet w Biatymstoku
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roku akademickim 2016i2017

dla najlepszych dokloranl6w oraz maksymalnq wysokoSi iednorazowej

obowiqzujqcych w roku akademickin 201612017

zapomogi

.

W roku sprawozdawczym ze Swiadczeri funduszu pomocy materialnej skozystalo 187 doktorant6w

boelqls. lplZeje rofrypnpcl

nate!91!9J

p4

doktorantom
Liczba otrzymujqcych

Formy pomocy materialnej

|

stvoendia I

Stypendium socjalne

61

Stypendium dla najlepszych doktorant6w

110

Stypendium spec.jalne dla os6b niepelnosprawnych

8

Zapomogi

tz

"/, og6lnei liczby

doKorant6w

.t(

A

28

z
3,1

NajczgSciej pzyznawanq formq pomocy materialnej byly stypendia dla najlepszych doktorant6w, kt6re
stanowily ponad 57% pzyznanych Swiadczef.

Do Odwolawczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorant6w wplynglo 25 odwolai. W 6 sprawach podjqto
rozstzygnigcia kozystne dla doktorant6w, tj. podiAto decyzle o pnyznaniu stypendi6w, w 18 sprawach
ulzymano w mocy decyzje w pzedmiocie odmowy pzyznania stypendi6w, w 1 pzypadku przekazano
sprawg do ponownego rozpatrzenia pEez organ pierwszej instancji.
Stypendia doktoranckie
W roku akademickin 201612017 o pnyznanie stypendium dokloranckiego ubiegalo siq 174 doktorant6w
stacjonarnych studi6w doktoranckich. Decyzjq Rektora stypendium w wysoko5ci 1 500 zl, na okres
12 miesigcy, pzyznano 10'l doktorantom.

Zwiqkszenie stypendium doKoranckiego z dotacji projako5ciowej
W roku akademickin 201612017 o zwiqkszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakoSciowej
ubiegalo sig 168 doktorant6w stacjonarnych studi6w doktoranckich. Decyzjq Rektora stypendium
w wysokoSci 900 zl, na okres 12 miesigcy, pzyznano 88 doktorantom.

Samozqd doktorantow
W roku akademickin 201612017 Rada Uczelniana Samoaqdu Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku
odbywala regulame, comiesiqczne spotkania, na kt6rych omawiane i podeimowane byly decyzje
dotyczqce bie2qcych spraw doktoranckich zwiqzanych z funkcjonowaniem studi6w tzeciego stopnia,
dofinansowaniem wyjazd6w naukowych doktorant6w, a tak2e inicjatyw organizacyjno-naukowych, kt6re
odbywaty sig na UwB. Podobnie jak w latach popzednich RUSD opiniowala szereg komunikat6w
Rektora, wtym dotyczqcych kryteri6w izasad pnyznawania pomocy malerialnej (wysoko5ci dochodu na
stypendium socjalne
ubiegania sie
rodzinie doktoranta uprawniajqcego
osobq
za
i zapomogQ, wysoko6ci stawek stypendi6w i zapom6g oraz cennika oplat miejsce w domach
studenckich) oraz innych bie2qcych spraw, niezbgdnych do efektywnego funkcjonowania studi6w
doktoranckich, Pzedstawiciele samozqdu doktoranckiego aklywnie uczestniczyli w pracach komisji

w

do

o

i

uczelnianych organ6w kolegialnych, wyra2ajqc opinig w istotnych dla spolecznoSci
doktorant6w kwestiach oraz brali udzialw Zjazdach Doktoranckiego Forum Uniwersytet6w Polskich oraz
Knjowej Reprezentacji Doktorant6w. W maju 2017 roku RUSD wspolorganizowala kolejnq edycjg
uczelnianych

naukowego show Kreatywne Rozmowy o Nauce.

Dziqki wsparciu finansowemu ze strony wladz rektorskich Uniwersytetu w Bialymstoku w roku
sprawozdawczym RUSD dofinansowala publikacjg 2 monografii naukowych, a tak2e dofinansowala
krajowe i zagraniczne wyjazdy naukowe 31 doktorant6w.

27
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3.8, Studia podyplomowe
Rekrutacja
W roku akademickin 201612017 na studiach podyplomowych rozpoczglo ksztalcenie 472 sluchaczy
Tabela 16.

na studia pod

w roku akadenickim 2016/20

Studia podyplomowo

Liczba przyjgtych

Wldzial Biologiczno-Chemiczny

14

z Chemii

14

Itlydzial Ekonomii i Zazqdzania

152

Finans6w i rachunkowoSci pzedsigbiorstw

Rachunkowo6i i audyt wewngtzny w jednostkach sektora
publicznego

Zazadzani a zasoba

m

i udzki mi

19
24

I

Obsluga celno-podatkowa i logislyczna migdzynarodowego obrotu
towarowego
Zanqdzanie projektami Unii Europejskiej

20
15

Mened2erskie

21

Wldzial Filologiczny

74

Logopedyczne

28

Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

29

Dwujgzyczna obsluga firmy na potzeby rynku miqdzynarodowego

17

Wydzial Historyczno.Socjologiczny

14

Historii

14

Wydzial Matematyki i Informagki

12

Informatyka dla nauczycieli

12

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

74

Edukacji elementamej

4?

Terapii Pedagogicznej

21

Wydzial Prawa

99

Zam6wiei publicznych

29

Administracji publicznej

36

Doradzlwo podatkowe

19

Ksztalcenia tlumaczy pzysigglych jgzyka angielskiego

15

Katedra Teologii Katolickiej

17

Katechetyczno-pedagogiczne

17

Katedra Teologii

16

P

rawoslawnej

Teologia prawoslawna i ikonografia

16

Razem

472

28
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Liczba sluchaczy studi6w podyplomowych
W roku akademickin 201612017 na UwB studiowalo 614 sluchaczy studi6w podyplomowych. Liczbq
sluchaczy studi6w podyplomowych w okresie pigciu ostatnich lat akademickich pzedstawia poni2sza
tabela.
w latach 2012-2017

Tabela 17, Sluchacze studi6w

Liczba sluchaczy

Rok akademicki

2014t2015

781

614

Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2016/2017
W roku akademickin 2016D017 prowadzono ksztalcenie na 20 rodzajach studiach podyplomowych, co
stanowi 20% pelnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu w tym zakresie.

Nowo6ci dotycz4ce studi6w podyplomowych
W roku akademickim 201612017 powolano nastqpujqce studia podyplomowe:
Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
Bezpieczeristwo iochrona danych osobowych w sektoze publicznym,
Statystyczna analiza danych spoleczno-ekonomicznych,

- Ubezpieczeniaspoleczne.
Wydzial Filologiczny
- Literatury Dziecigcej i Bibliotekarstwa,
Wydzial Matematyki i Informatyki,
- Metody statystyczne ianaliza danych.
Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Programowanie i edukacja wczesnoszkolna z wykozystaniem gter strategicznych,
- Terapia iedukacja os6b ze spektrum autyzmu,
- Nauczyciel plastyki,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepelnosprawnoSci4

3.9. Zawodowa promocja student6w i absolwent6w
Podstawowymi obszarami dzialania Biura Karier Uniwersytetu w Bialymstoku w roku sprawozdawczym
byty:

. poradnictwo zawodowe - pzygotowanie student6w i absolwent6w do funkcjonowania na rynku pracy,
o po6rednictwo pracy - wsp6lpraca z pracodawcami,
r 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 wsp6fpracy. W zale2noSci od potzeb
zainteresowani olzymywali informacje pomoc dotyczqcq twozenia dokumentdw aplikacyjnych,
pzygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji o ofertach pracy w kraju - budowania
element6w indywidualnej ,,Scie2ki kariery". Z poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego)

i

skozystalo ponad 190 os6b.

W zorganizowanych na Wydziale Prawa UwB Targach Pracy udzial wziglo 17 wystawc6w, Z ofertami
pracy oraz programami sta2owymi podczas targ6w zapoznalo sig okolo 500 student6w/absolwent6w.
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W ramach poSrednictwa pracy pozyskano 268 ofert pracy, w tym 193 oferty pracy stalej, 75 oferl pracy
dorywczej oraz 58 ofert programdw praktyk i sta2y, Z mo2liwoSci uzyskania kontaktu z pracodawcq
skozystalo 135 os6b.
W roku akademickin201612017 zarqestrowano ponad 6 000 wej3d na strong Biura Karier. Na Facebooku

Biura Karier 1558 os6b polubilo profil i obserwowalo posty z ofertami pracy, praktyk i informacjami z rynku
pracy. W maju 2017 roku Biuro Karier zorganizowalo Targi Pracy. Warsztatowa forma organizacji tego

pzedsigwzigcia umo2liwila studentom

i

absolwentom naszej uczelni bezpo6redni kontakt

z pracodawcami,

Biuro Karier, jako agencja po6rednictwa pracy, aktywnie uczestniczylo we wszystkich wydazeniach
organizowanych pEez Instytucje Rynku Pracy oraz na bie2qco zbieralo i informowalo student6w
i absolwent6w o sytuacji na podlaskim i kralowym rynku pracy.

W ramach prowadzenia Badah Los6w Absolwent6w podjgto dzialania majAce na celu wdrozenie
nanqdzia umo2liwiajqcego aulonomiczne prowadzenie pzez uczelnig monitoringu karier zawodowych
absolwent6w. Jednoczeinie podjgto konsultacje z pzedstawicielami wydzial6w w celu uzupelnienia tre5ci

o pytania szczeg6lnie istotne z perspektywy prowadzonych kierunk6w studi6w.
Podobnie jak w roku ubieglym biuro prowadzilo obsluge adminishacyjnq studenckich praktyk
kwestionariuszy

zawodowych w zakresie ubezpieczania NNW student6w. Ubezpieczeniem na czas realizacji praktyk
objgto 886 student6w w ramach umowy podpisanej z firmq UNIQA TU S.A., kt6ra zaproponowala
najkozystniejszq ofertg w tym zakresie.

4. Pracownicy Uniwersytetu
Og6lna liczba zatrudnionych na Uniwersytecie w Bialymstoku wynosi 1327, w tym 764 nauczycieli
akademickich i 563 pramwnik6w niebgdqcych nauczycielami akademickimi.

W roku akademickin201612017 (do31.07.2017 r.) 13 os6b uzyskalo stopieri naukowy

doktora

habilitowanego oraz 19 os6b uzyskalo stopieri naukowy doktora,
W roku akademickin 201612017 odznaczenia parislwowe otzymalo 60 pracownik6w.

4.1. Nauczyciele akademiccy
Liczba zatrudnionych w Uniwersytecie w Bialymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich
pzedstawia sig nastqpujqco: samodzielnych pracownik6w nauki
257, w tym: 55 profesor6w
'127
profesor6w
profesor6w
zwyczajnych, 15
nadzwyczajnych z tytulem,
UwB, 60 adiunkt6w
z habilitacjq, Pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci, starsi wykladowcy, wykladowcy,
lektozy, instruktozy i kustosze dyplomowani) stanowiq liczbg 507.

-

Tabela 18. Nauczyciele akademiccy

-

'vt tvwawvzyvt r r Ltvzptatu

stan zatrudnienia na dzieh 31 .07 .2017 r. (bez os6b pnebywajqcych
r

Pelnozatrudnieni

Niepelnozatrudnieni

0g6lem zatrudnieni: 764

707

57

Pracownicy samodzielni,

257

Slanowisko

wrym:

- profesorowiezwyczajni
- profesorowienadzwyczajni
z tytulem
- profesorowie UwB
- adiunkci z habilitacjq

55
15
127

60

234

Adiunkci
30

7
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136

14

36

'19

Slarsi wykladowcy
Wykladowcy

zo

n

14

'13

Lektozy
Instruktozy
kuqlgsz dyplg4orya1y
i Sta6zy kustosz

3
1

W roku akademickim 201612017 w Uniwersytecie w Bialymstoku mianowano 6 os6b na stanowisko
profesora zwyczajnego na czas nieokreSlony oraz zatrudniono 32 osoby na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokre6lony.

Tabela 19. Nauczyciele akademiccy z uwzglqdnientem sfanowisk wg iednostek organizacyinych

zatrudnienia

na dzien 31.07.2017

t.

- stan

(bez oslb pnebywaiqcych na urlopach wychowawczych

I

Jednost*a organizacyjna

.a

-e

89.

:

FI

€E
d:

8-3

.Ed

t
gE
=

at

46

38

3

22

u

'),|

Wydzial Filologiczny

7

a!

49

23

10

Wydlal Fizyki

5

o

12

2

1

Wydzial Historyczno-Socjol0giczny

9

24

41

8

3

3

13

,7

1',]

I

2

39

27

tz

5

23

46

'14

I

4

5

6

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Wydzial Ekonomii i ZazQdzania

Wydzial Matematyki i Informatyki
Wydzial Pedagogiki i Psychologii
Wydzial Prawa

12

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

112

4

80
4

129

15

29
oo

1

99
104
2

18

1

w Wilnie

SPNJO

7

15

SWFiS

'l

2

Katedra Teologii Katolickiej

1

1

Katedra Teologii Prawoslawnej

1

1

5t

10

J

6

a
1

Biblioteka Uniwersytecka

Ogolem

55

142

301

150

55

28

27

4

764

Tabela 20. Nauczyciele akademiccy z uwzglqdnieniem stopni naukowych itytulu, wieku emerytalnego
stan zatrudnienia na dzieh 31.07.2017 r. (bez os6b
L)wB jako dodatkowego miejsca pracy

i

p!rclyy.alqych na urlopach

-

Wtym:

Jednostka organizacyina

Prof.

Dr
hab.

Dr

Mgr

Ogt em

en€ryci

UwB jako

dodafrowe
mieisce pncY
w tym na pe|nym

etacie

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania
Wydzial Filologiczny

14
6
-,

30

ol

7

112

1

22

36

16

BO

6

0

29

67

zo

129

6

l$t1

29

1

1

4

Wydzial Fizyki

7

11

11

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

Y

33

38

6

86

5

7

11

38

8

64

6

0

19

oo

4

11

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

4

19

3l

57
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'15

Wydzial Prawa

27

57

5

104

5

I

18

1

?

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

11t1
6/3

w Wilnie

SPNJO

0

0

5

27

11

SWFiS

0

0

0

o

o

Katedra Teologii Katolickiej

0

1

1

0

2

Katedra Teologii Prawoslawnej

0

1

1

0

)

Biblioteka Uniwersvtecka

0

0

0

1

1

1

0

Og6lem

70

187

377

130

764

43

625

8
0

0
0

Tabela 21 . Zatrudnienie nauczycieli akadembkich na poszczeg6lnych wydzialach w stosunku do liczby
student6w stan na X|l/.2016 r.
Llczba
Liczba
Liczba
Lkzba
Wydzial
atademhcy

3tudent6w

rludenl6w

na

sludentivir

rtuded6rv

rtudent6w

na 1 pracownika

na 1 pracomika

na 1 praco$,nila

2U6nU7

2015t2016

2Utnus

2013D011

5,79

5,46

28,91
't'1.15

31,64

5,17
32.06

12,03

12.45

I

pracownika

Biologiczno-Chemiczny

't13

Ekonomii iZanadzania

82

655
2371

Filologiczny

130

1450

Fizyki

32

63

1,58

5,04
30.83
11.80
2,0

HistorycznoSocioloqicznv
Matematvki i Informatvki
Pedaoooiki i Psycholooii

85

888

10,44

10,96

10,45

10,0

65

527
20.28

8.10
20.69

8.41

98

8,32
23,55

24,33

Prawa

108

3533
362

32,71

33,74
24,38

19

,1

0A

'1

A?

22,5

19,05

8.01

32,60

32

24

25,05

lqfoqatyczry4[Vilnie

Zatrudnienie nauczycbli akademickich
Stan na

dzlei

31.07.20'17 r.

(bez os6b pzebyvvajqcych na
Stan na

dziei

Stan na dziei
31.07.2014r..,

31.07.2016 r.

197

AdjCllSry L 9lCtr49l

wyklad owc6w

356

nsystentow, wykUOowc6w, lektorow

urlopach

,al

361

*;
ttc

195

nil

4.2. Pracownicy niebedqcy nauczycielami akademickimi
Pracownik6w niebgdqcych nauczycielami akademickimi (pracownicy: administracylni, techniczni,
biblioteczni, obslugi) zatrudnionych w Uniwersytecie jest 563.

Tabela 23, Pracownicy niebgdqcy nauczycielani akademickimi
31.07.2017 r. hezos6b
Jednostta oeanizacyjna

Wydziat Biologiczno-Chemiczny

-

stan zatrudnienia

Placormicy
administracyjni

12(2)

41 (6)

15

a

o

2(11

3 (1)

T'erylgVqvv qg1Cgtt)
Wvdzial Ekonomii i Zanadzania
Wydzial Filologiczny

12(21
21(31

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

32

na

dzieh

Unrwelsytelw Eialymstoku

- Sprawozdanie z dzialalnosciw

roku akademickim 2016/2017

T 3 I 3 f t I
7
|
'WydziarFizyki
l s ltoltll z I I Tnttl
iPsychologii 17 I s ttl ' (2\ (2)
14

lwyoziitM-iematyt<iitntormatyt<i

Wvdzial
Wydzial

Pr:wa
Prawa

iWvo.iarelionomiczno-tnformatyczny

?1
21

| 8(1) l
',

5

Uniwersytecka 4 (1)
Studium Wychowania Fizycznego iSportu

'Biblioteka

{1)
(1)

2

8
B

l I
49

52 (5)

19

11

Wydzial Pedagogiki

15

I

(2}
(2)

+21t1

l3l
49 (3)

]'ttel

(1) I (2)
B (2)

]

64 (4)
10 (2)

[Studium Prat<tycznej Nauki ie2vxow

Qbcycht+iL
Katedra Teologii Prawoslawnej 2 (21
t I
KatedraTeologiikatolickiej I
n^^1-- c.r,,u^^r rr^i^.-;,-^r
1
I
t
'cenirumEduracii
f
1
ustawiznei
tl!3
Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze
im,ProfesoraAndqgpMyrqf L
]
I
iUniwersyteckiecentilmobilEeniowe |
l11l1 l
iWscnodni Osrodek TransferuJechnologii 3
Archiwum Uniwersytetu
I
Uniwersytetu , 4 I t1
Wydawnictwo Uniwersytetu
Bialvmstoku
i|
studenta
Administracja centralna
ioracownicv obsluqi
ipracowniqaobslqgt
II

w
rr

e,q,t,,,rrvr\u

Domy

<igotem

ll

2l2l
t,

+
rI I1 fI ti
I

3

L
'
L

f {i)
3
1

-S 5
i

2
(5)
130 (5)

L

(4)
24 (2) i
11

2

,

l

262(111

I

7s

(11)

91

(4)

13 (4)
154 (71

l

131

(20)

563 (46)

(,,,) w tym liczba osob zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy

Tabela

24.

Zatrudnienie pracownikow niebpdqcych nauczycielani akademickimi (bez os6b

pnebwv ai acv ch n a urlo p ach
Grupa stanowisk

ch

ibg4latnpll

Slan na

dziei
r.

31.07.2017

^ra
262

31.07.2016 r.

Pracown k6w brblioteEnych

7slnI
I89

^m
252

Pracownik6w obslugi

13'l

136

Ogolem

563

Pracownik6w administracyjnych
Pracownikow technicznych

Stan na dzieri
31.07 .2015 r.

Stan na dzien
i

an

z+l
7g

91

-

dd

lssLl

153

soz

Sran na dzieri
3'l .07 .2014 | .

llzq zsz

lunl
178

5ss

5. DzialalnoS6 naukowa
5,1. Finansowanie badafi
Uniwersytet w Bialymstoku w 2016 roku otzymal 12 024 127 ,43 zl na prowadzenie dzialalno6ci naukowo-

badawczej. 47,4% wspomnianych 5rodk6w finansowych stanowily dotacje Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego na utzymanie potencjalu badawczego (38,6%), badania naukowe lub prace
rozwojowe oraz zadania z nimi zwiqzane, slu2qce rozwojowi mlodych naukowcow oraz uczestnikow
studiow doktoranckich (4,6%), a tak2e utzymanie specjalnych uzqdzeh badawczych (4,2%). Srodki
pzekazane z Narodowego Centrum Nauki w 2016 roku wyniosly 4 117 826,24 zl, co stanowilo 34,270
ogolu 6rodk6w finansowych na prowadzenie dzialalno6ci badawczej.

l
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Tabela 25. Zestawienie irddel finansowania dzialalnoini naukowo-badawczeiw latach 2014-2017

Dll
Rodzajs dzialalnosci
badawczej

UlEymanie potencjalu
badawczego (BST)
Badania mlodych
naukowmu/ (BMN)

Utzymanie specjalnego
unqdzenia badawczego

mi6

20ls

.En

g-

5*
gt

sg

oE

!93
u.g
=P

5n
5'

s5

z017

3 552 400

169

4 062 680

171

4 638 890

489 920

132

458 880

140

547 980

148 000

1

235 000

2

3 687 528

OJ

4 000 335

50

840 517

6

5r
5t

175

sg

4 658 190

184

96

612 000

135

507 600

3

507 600

3

4117 826

46

3 819 208

M

271 877

3

26 000

1 306 840

9

824 970

6

406 330

9

505 720

8

22678/.

5

80 688

]SzuB)
Proiekty badawcze NCN

POekty rozwojo,,ve NCBR
Projekty i programy
badarvcze MN|SW

005 321

12

241 480

9

Finansou/anie wspolpracy
nauko{,ej z zagranicE

11 500

1

Prace badawczGuslugowe
zlecone pzez inne podmioly

69 632

5

t0 496 298

398

Nagrody i stypendia naukowe
[,4NiSW dla wybilnych
mlodych naukowcow

Razem

1

539 912

4

700 534

1'l

433 600

8

43 466

10 474

N7

4

390

12024127

1t 034 376

342

382

Finansowanie dzialalno5ci statutowej
Dotacja podmiotowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na utzymanie potencjalu badawczego (BST)
wyniosla w 2016 roku 4 638 890 zl, z czego324 520 zl stanowilo zwigkszenie dotacji pzyznaneiw grudniu

w

Bialymstoku z kategoriE A. W 2017 roku dotacia
podmiotowa z MN|SW wyniosla 4 658 190 zl. W ramach tej dotacji w 2016 roku finansowanych bylo 175
temat6w badawczych.

2016 roku czterem wydzialom Uniwersytetu

Wzrost pzyznanej na 2017 dotacli podmiotowej wyni6sl 0,42% w stosunku do calkowitej kwoty dotacji
pzyznanej na 2016 rok oraz 7,97o/o w stosunku do pierwotnej kwoty dotacji (bez dodatkowej dotacji

z pnyznanej decyzjami MNiSW z grudnia 2016 roku), W ramach dotacji podmiotowej w 2017

roku

finansowane byly 184 tematy, czyli wigcej o 5,140/o ni2 w 2016 roku. Najwiqcej temat6w badawczych
realizowanych jest na Wydziale Prawa oraz Wydziale Biologiczno-Chemicznym (po 33 z dotacji na 2017
rok) oraz Wydziale Filologicznym (3'l z dotacji na 2017 rok).
Tabela 26. Kwoty dotacji podmiotowej pnyznane jednostkom UwB w latach 2016-2017

WVdzial

lct€goria

DobcF
podmlobur
w 20'16

l

Biologiczno-Chemiczny

A

1 383 070

Ekonomii i Zanqd.zania

B

Filologiczny
Fizyki

Zrfdrr.nL
dobcl
brrorYrl
w 2016 r.

162240

DdcF
podnlotouf,
w

21117

r.

Kffid@i
wrtosuntu do rolu
popnodnhqp

t

%"

1 502 080

119 010

8,60

215290

257 390

42't00

19,56

B

446 690

483 880

37 190

8,33

A

430 800

475 930

45 130

10,48

34

45 130
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580 940

45 030

8,40

340 110

362 680

22 570

o,o.l

EI

418 000

408 670

-9 330

-2,23

A

462 780

488 820

26 040

5,63

B

81 720

97 800

16 080

19,68

4 658 190

343 820

747

A

535 910

Matematyki i Informatyki

It

Pedagogiki i Psychologii
Prawa

H

istoryczno-Socjologiczny

Ekonomiczno- nformatyczny
|

62 860

54 290

w Wilnie
Razem

'

4 314370

324 520

bez uwzglgdnienia zwigkszenia dotacji Wydzialom z kategoiq A

Dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz
zadania
nimi zwiqzane, slu2Ece rozwojowi mlodych naukowc6w oraz uczestnik6w studi6w
doktoranckich (BMN) wyniosla w 2016 roku 547 980 zl i pozwolila na realizacjq 96 proiekt6w mlodych
naukowc6w. Wzrost pzyznanej na 2017 dotacji celowej wyni6sl 11,70/o w stosunku do kwoty dotacji
pzyznanej na 2016 rok. W 20'17 roku wydzialy UwB dysponowaly zatem kwotq612 000 zl, co pozwolilo
na realizacjq 135 temat6w badawczych (stanowi to wzrost liczby finansowanych projekt6w mlodych

z

naukowc6w o 40,63%).
Najwigcej projekt6w badawczych mlodych naukowc6w realizowanych jest na Wydziale Filologicznym (36
z dolaqi na2017 rok) oraz Wydziale Prawa (3'l z dotacji na 2017 rok).
Tabela 27. Kwoty dotacji celowei przyznane iednostkom UwB w latach 20162017
Kwota dotacji celowei

Wydzial
20't6

Kwota dotacii w stosunku
do roku popzedniego

2017

zl

Yo

184 670

223500

38 830

21,0

Ekonomii i Zanqdzania

29 320

38 200

8 880

30,3

Filologiczny

80 630

80 700

70

0,1

I520

11 800

2280

23,9

Historyczno-Socjologiczny

69 490

73 800

4 310

6,2

Malematyki i Informatyki-

13 550

13 900

350

2,6

Pedagogiki i Psychologii

31 980

29 000

-2 980

124 380

136 900

12520

10,1

4 440

4 200

-240

-5,4

547 980

612 000

64 020

'11'7

Biologiczno-Chemiczny

Fizyki

Prawa
Ekonomiczno-lnformalyczny w Wilnie
Razem

Obecnie dwa wydzialy Uniwersytetu w Bialymstoku dysponujq Srodkami MN|SW na ulzymanie
specjalnego uzqdzenia badawczego (SPUB). Z dotacjl MNISW na ten cel kozystajqtrzy laboratoria:
Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej (lnstytut Biologii, Wydzial Biologiczno-Chemiczny)

.
.
o

-

dotacja na lata 2016-2017 w wysoko6ci 120 000 zl rocznie,
Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno (lnstytut Chemii, Wydzial Biologiczno-Chemiczny)
dotacja na lata 2016-2017 w wysoko6ci 143 000 zl rocznie,

-

Laboratorium femlosekundowych czasowo-pzestnennych badari opto-magnojotonicznych
(Wydzial Fizyki)

-

dotacja na lata 2016-2018 w wysokoSci 244 000 zl rocznie

Finansowanie projekt6w naukowo-badawczych
Projekty naukowo-badawcze realizowane pzez pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku finansowane
sq gl6wnie z tzech 2r6de{: Narodowego Centrum Nauki (70% calkowitego dofinansowania projekt6w
naukowo-badawczvch w 2016 roku i 81,1% w 2017 roku), Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wyzszego

Uniwersytel w Bialymstoku
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w 2016 roku i 17 ,5o/o w 2017 roku) oraz Narodowego Centrum Badari i Rozwoju (4,60/o w 2016
roku i0,6% w 2017 roku).
(22,20/o

Najbardziej aktywnymi w pozyskiwaniu dofinansowania swoich projekt6w badawczych sE pracownicy
Wydzialu Biologiczno-Chemicznego, kt6zy na 2016 rok pozyskali 2 650 420,91 zl czyli 45% calkowitego
dofinansowanla projekt6w badawczych w UwB. W 2017 roku wynik ten byljeszcze lepszy - do 31 lipca

2017 roku naukowcy z Wydzialu Biologiczno-Chemicznego pozyskali lqcznie 2 957 862,00 zl na
finansowanie projekt6w badawczych w 2017 roku, czyli ponad 50% calkowitego dofinansowania
projekt6w badawczych UwB (kwota ta uwzglednia pro1ekty, kt6re rozpoczgly siq pzed 2017 rokiem oraz
nowe, pozyskane w bie2qcym roku).

Na drugim miejscu pod wzglgdem wysoko6ci Srodk6w pozyskanych na finansowanie projekt6w
badawczych plasuje siq Wydzial Historyczno-Socjologiczny, kt6rego pracownicy pozyskali na 2016 rok
1 113 613,00 zt (18,9%), natomiast na 20'17 rok 880 250,00 zt (15% og6lnel kwoty dofinansowania
projekt6w badawczych w UwB).
Tabela 28. Kwoty dofinansowania prolekt6w naukowo-badawczych w poszczegolnych jednostkach UwB
w latach 201&2017

Wydzial

Srodki na finansowanie
projekt6w w 2016 roku

d
Biologiczno-Chemiczny

Srodki na finansowanie
proieK6w w 2017 roku

zl

%

2 650 420,91

Yo

45,0

2 957 862,00

50,3

Ekonomii i Zazadzania

325 429,84

178 996,00

3,0

Filologiczny

655 724,00

11,1

265 940,00

4,5

Fizyki

392 453,78

6,7

133120,00

2,3

1113613,00

18,9

BB0 250,00

15,0

Matematyki i Informatyki-

48 840,00

0,8

55 200,00

0,9

Pedaqoqiki i Psycholooii

139 748,90

)l

24 600,00

0,4

Prawa

557 497,00

215 298,00

3,7

H

istoryczno-Soclologiczny

Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie
Razem

0,00

0,0

0,00

0,0

5883727,43

100

4711 266.00

100

Pod wzglgdem liczby realizowanych projekt6w badawczych na pienrvszym miejscu plasuje sig Wydzial
Biologiczno-Chemiczny (25 prolekt6w w 2016 roku i 26 w 2017 roku), na kt6rym realizowane sq gl6wnie
projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Na drugim miejscu plasuje sig Wydzial
Historyczno-Socjologiczny (8 projekt6w w 2016 roku i7 w 2017 roku), na kt6rym realizowane sqzar6wno
pro;ekty NCN (odpowiednio 4 i 3), jak i w ramach program6w MN|SW (odpowiednio 4 i 4). Na tzecim
miejscu pod wzglgdem liczby realizowanych projekt6w znalazl siq Wydzial Prawa (7 projekt6w w 2016
roku i 5 w 2017 roku), kt6rego pramwnicy realizulq najwigcej projekt6w finansowanych pzez Narodowe
Centrum Badai i Rozwoju (3 prolekty w 2016 roku i 1 w 2017 roku - sq to jedyne projekty finansowane
pzez NCBR realizowane w UwB w latach 2016-2017),
Tabela 29. Liczba projektow naukowo-badawczych rcalimwanych w poszczeg6lnych jednostkach UwB
w latach 2016-2017

Wydzial

ProjeKy w 2016 roku

Biologiczno-Chemiczny
Ekonomii i Zazadzania

131.07.m17 t.l

liczba

Yo

liczba

o/o

25

39,7

26

50,0

5

9,6

3

5,8
7,7

Filologiczny

6
7

Fizyki

5
36

Projekty w 2017 roku

11 .1

4
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Historyczno-Socioloqiczny
Matematyki i Informatyki

1? 6

8

12,7

7

2

3,2

1

4,8

1

1q
1q

Pedaqoqiki i Psycholoqii
Prawa

7

11 ,1

5

9,6

Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

0

0,0

0

0,0

63

100

52

'100

Razem

W stosunku do lat ubieglych spadla liczba zglaszanych wniosk6w w konkursach Narodowego Centrum
Nauki, ale wzr6slwspolczynnik sukcesu - w 2016 roku zlo2ono 47 wniosk6w, a podpisano 15 um6w, czyli
wigcej ni2 w latach 2014-2015, Do sierpnia 2017 roku pracownicy naukowi Uniwersytetu w Bialymstoku
oraz osoby wspotpracujqce z UwB zglosily lqcznie 32 wnioski do NCN, co stanowi prawie 70% liczby
zto2onych wniosk6w w calym 2016 roku.

Tabeta 30. Wykaz zto1onych wnioskow na proiel<ty badawcze w latach 2014-2017 w konkursach
tdntduyt,

NCN I NCER

20't4

Wyszczeg6lnienie

2015

2016

2017

32

Narodowe Centrum Nauki
Liczba zlo2onvch wniosk6w

121

79

47

Liczba zawartych umow

12

14

15

1jYo

lBYo

31,9%

Wspolczynnik sukcesu

Narodowe Centrum Badah i Rozwoju
Liczba zlo2onych wnioskow

5

Liczba zawartych um6w

120Yo

Wspolczynnik sukcesu
'lJmow zawafte w ramach konsorci,w , UwB

wystQpuie iako

1

0

0

0

0

0%

0o/o

1

patner

Obecnie na naszej uczelni realizowane sq 52 projekty badawcze, w tym:

o
o
o
o

44 projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki,

pzez Narodowe Centrum Badah i Rozwoju,
6 projektdw badawczych finansowanych pzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy2szego,
1 projekt rozwojowy finansowany

1 projekt migdzynarodowy finansowany w ramach LLP Erasmus.

Finansowanie dzialalno5ci upowszechniaj4cej naukQ
W latach 2016-2017 realizowane byly cztery projekty z zakresu dzialalnoSci upowszechniajqcej nauke
(DUN) typu ,,upowszechnianie" i ,,wydawnictwa", w tym w trzech Uniwersytet w Bialymstoku wystqpil
w roli wykonawcy bEd2 lidera projektu, a w jednym w roli partnera.

Umowa nr 548/P-DUN/2016 podpisana zostala na realizacjq

5

zadah, kt6re sq realizowane pzez

5 czasopism wydawanych na Uniwersytecie w Bialymstoku:

.
r
o
.
.

Stwozenie anglojgzycznych wersji wydawanych publikacji
Prawniczych

w

Bialostockich studiach

,

Zwigkszenie udzialu zagranicznych recenzent6w w ocenie publikacji w Roczniku Teologii
Katolickiej,

Stwozenie anglojezycznych wersji wydawanych publikacji w Formalized Mathematics,

Wdro2enie otwarlego systemu do obslugi czasopism Open Journal Systems dla czasopisma
Optimum. Stu d i a Ekonomiczne,
ZwiQkszenie udzialu zagranicznych recenzent6w w ocenie publikacji w Linguodidactica.
Okres realizacji projektu to lata2016-2017. Warto66 calego projektu to 304 640 zl, a dofinansowanie ze
Srodk6w na naukq wynioslo 290 640 zl.

3'7
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Umowa nr 836/P-DUN/2016 podpisana zostala na realizacjg dwdch zadari:

o
.

XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki oraz Dziei Akademicki,

Warsztaty,,Z fizykEw pzyszloid".
Okres realizacji projektu to lala2016-2017. Warto6i calego prolektu to 397 227 zl, a dofinansowanie ze
Srodk6w na naukg 1720002tr.

W ramach umowy 604/P-DUN|2017 zrealizowane zostalo 1 zadanie polegajqce na organizacji XV
Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Koordynatorem projektu byl Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
- Uniwersytet w Bialymstoku byljednym z partner6w.

Okres realizacji projektu to pierwsza polowa 2017 roku, Warto66 calego projektu to 217 039 zl,
a dofinansowanie ze Srodk6w na naukg wynioslo 110 216 zl.

W ramach umowy 771IP-DUN/2017 realizowane sq 3 zadania prowadzone pzez 3

czasopisma

wydawane na Uniwersytecie w Bialymstoku:
Zwiekszenie poziomu umigdzynarodowienia czasopisma Optinum. Studia Ekonomiczne, poTzez
zwigkszenie liczby artykul6w w jqzyku angielskim,
tak2e upowszechnienie
skali
migdzynarodowej wynik6w badari naukowc6w, w tym pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

.

a

o
.

w

Digitalizacja czasopisma Bialostockie Studia Prawnicze.
Umiedzynarodowienia czasopisma Rocznik Teologii Katolickiejpopzez zamieszczenie artykul6w
wylqcznie w jgzyku angielskim, a tak2e upowszechnienie w skali migdzynarodowej wynik6w badai
naukowc6w, w tym pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

Okres realizacji projektu to lata 2017-2018. Warto6i calego pro1ektu to 186 160 zl, a dofrnansowanie ze
Srodk6w na naukg 134 960 zl.

5.2. Roar6j naukowy
Uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania
Uniwersytet w Bialymstoku posiada
uprawnien do nadawania stopnia doktora

'll

i 6 uprawniei

do

nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
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
r
.
r
.
o
o
.

Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wydzial Ekonomii i ZarzEdzania 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 jqzykoznawstwo.
Wydzial Filologiczny od 2006 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo.

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.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych od 1993 r, do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2007 roku do nadawania stopnia naukowego doklora nauk
humanistycznych w dyscyplinie socjologia. W 2013 roku zmiana
doklora nauk spolecznych

-

.
.

w zakresie socjologii.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2017

r.

nadawania stopnia naukowego doktora nauk

humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Wydzial Pedagogiki

i

Psychologii

od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

spolecznych w zakresie pedagogiki.
38
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Wydzial Prawa od 1994 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie
prawa.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Wydzial Prawa od 1997 r, do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych

o
r
.
o
I
o

w dyscyplinie prawo.

wydzial Ekonomii

i

zanqdzania

od 2002 r. do

nadawania stopnia naukowego dokiora

habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

wydzial Biologiczno-chemiczny

od 2010 r, do

nadawania stopnia naukowego doktora

habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2010

r. do

nadawania slopnia naukowego doktora

habililowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

wydzial Biologiczno-chemiczny

od 2014 r. do

nadawania stopnia naukowego doktora

habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.
Wydzial Fizyki od 2015 r, do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych
w dyscyplinie fizyka.

Stopnie i tytuly naukowe
Tabela 31. Stopnie i tytuly naukowe uzyskane pnez pracownidw UwBw roku akadenickim 2016/2017
(do 31.08.2017 r.
Doktoraty

oTD

<,t

o

o

Jednostka organizacyjna

Habilitacje

t

6

.q
o

;o

E

o
o
cl

(E

=

=
5

=
2

-

Wydzial Biologiczno-Chemjg4y
Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania

11

10

1

2

Wydzial Filologiczny

3

2

1

1

1
1

1

Wydzial Fizyki
Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Wydzial Matematyki i Informatyki
Wydzial Pedaqoqiki i Psychologii
Wvdzial Prawa

3

1

n

2

3

,|

1

2
2

a

19

17

3

3

13

I

Wvdzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie
RAZEM

Tabeta 32. Stopnie naukowe nadane

F

a

pzez uprawnione iednostki UwB w

okresie od 1.10.2016 r. do

31.08.2017 r.
Jednostka organizacyina
Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Wydzial Ekonomii i Tanqdzania

Doktoraty

Habilitacie

14

2

7

t

Wydzial Filologiczny
Wydzial Fizyki
Wydzial Historyczno-Socjologiczny

0

1

3

0

0

Wydzial Pedagogiki i Psychologii
Wydzial Prawa

21

3

RAZEM

52

12

39
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rygnewerwyqz!

!$nfer91qe

t

v latach 2013-2016

Konferencje
studenckie

Konferencje krajowe

Konferencje
WydziaV

Katedra
2016

2015

Biologiczno.Chemiczny

2

0

Ekonomii i Zanqdzania

0

Filologiczny

5

2
2

2015

2014

2013

2015

2014

5

6

3

2

3

2

2

2

4

5

0

3

3

7

9

3

4

3

0
3

1

3

11

0

0

0

0

1

7

8

5

3

5

2

4

5

2

1

0

0

0

0

1

I

1

0

2

0

7

6

6

6

0

0

1

7

7

4

4

9

6

14

12

1'1

6

6

8

I

1

0

0

0

0

0

6

4

4

0

0

0

0

0

18

14

23

7

3

Matematyki i Intormatyki

6

1

1

3

2

2

w Wilnie

Katedra Teologii

Razem

1

0

Historyczno-Sociologiczny

Katedra Teologii Katolickiej

2016

0

2

Ekonomiczno-lnformatyczny

2016

0

1

0

Prawa

5

2013

0

Firyki

Pedagogiki i Psychologii

2014

2

1

34

21

0
0

22

19

4l

1

1

0

46

56

41

0
5
2

43

0

0
0

27
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zagranicq

6.1. Migdzynarodowa wsp6lpraca naukowa
Uniwersytel w Bialymstoku ma podpisane 72 umowy

o

wspolpracy naukowej

z

partnerami

zagranicznymi.
W roku akademickim 2016/2017 zostaly podpisane umowy z podanymi poni2ej partnerami:

.
.
r
.
.
.
.

Bzeski Uniwersytet Paristwowy im. A, S. Puszkina, BialoruS,
Bialoruski Paistwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Bialoru5,
Uniwersytet Technologiczny w Zhejiang, Chiny,
Uniwersytet w Prisztinie "Hasan Prisztina", Kosowo,
Uniwersytet Europejski Viadrina, Stiftung Europa-Univenitat Viadrina, Niemcy,

Paistwowy Instytut Jgzyka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, Rosja,

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. lwana Franki, Ukraina.
Kolejnych 5 um6w zostalo zaakceptowanych pzez Senat Uniwersytetu w Bialymstoku i pzeslanych
do podpisu stronom partnerskim:

.
.
r
.
r

Universidad Nacional de Villa Maria, Argentyna,
Luoyang Normal University, Chiny,
Rosyjski Panstwowy Uniwersytet Humanistyczny, Rosja,
Uniwersytet degli Studi di Bari Aldo Moro, Wlochy,
Uniwersytet w Reading, Szkola Archeologii, Geografii iNauk o Srodowisku Naturalnym,
Wielka Brytania.

6.2. Wymiana osobowa
Zostaly zrealizowane zagraniczne wyjazdy slu2bowe w nastgpujqcych celach:

r
.
.

na konferencje naukowe - 365 (w tym wyjazdy 17 student6w),

naukowo-badawczych - 436 (w tym wyjazdy 71 student6w),
prowadzenie zajgd na Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym w Wilnie - 491.
Najwigcej wyjazd6w odbylo sig do nastgpujqcych kraj6w: Bialoru6, Ukraina, Litwa, Czechy, Rosja,
Niemcy, t-otwa, Portugalia, Hiszpania, Wochy, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Dania, Japonia,
Turcja, Chiny.

Uniwersytet w Bialymstoku go6cit 197 cudzoziemc6w m.in. z: Bialorusi, Rosji, Ukrainy, Stan6w
Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Chin, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Nonregii, Brazylii, Niemiec,
Francli, w tym:

o w ramach um6w-84 osoby,
. na zaoroszenia -'113 os6b.
W roku akademickin 2Q1612017 na Uniwersytecie w Bialymstoku paebywalo:
. na studiach doktoranckich 4 osoby: 2 obywateli Litwy, 1 obywatelka Ukrainy oraz
1 obywatelka Bialorusi,
. 3 stypendyst6w Rzqdu RP - 2 osoby z Ukrainy (uzupefniaiEce jednoroczne studia na
.
o

Wydziale Historyczno-Socjologicznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Psychologii) oraz
1 osoba z Gruzji (uzupelniajqce jednoroczne studia na Wydziale Ekonomii i Zazqdzania\,
1 stypendysta w ramach Programu Stypendialnego Fulbright, w ramach Programu English
Teaching Assistants (1 osoba na Wydziale Filologicznym/filologia angielska),
1 stypendysta

MigdzynarodowegoFunduszuWyszehradzkiego.

6.3. Projekty badawcze realizowane pzez UwB

o

FOSTERC -,,Wspieranie rozwoju Kompetencji Szkolnictwa Wy2szego na Biatorusi". Jest

t0 projekt strukturalny, realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2

,,Budowanie

Univ{ecytet w Bialymstoku

Splawozdanie z dziahlnosci w roku akademickim 20162017

Szkolnictwie Wy2szym", realizowany od 15.10.2016 do 14.10.20'19.
Liderem projektu jest Universitat Politdcnica de Valdncia, Hiszpania.
ELA -,,Wprowadzanie lre6ci z zakresu prawa i uprawnieri do program6w ksztalcenia

potencialu

.

-

w

nauczycielskiego i pedagogicznego

-

budowanie system6w edukacyjnych opartych na

znajomo6ci prawa w krajach w okresie transformacji". Jest to projekt strukturalny
realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2 ,,Budowanie potencjalu w Szkolnictwie
Wy2szym", realizowany od 15.10.2016 do 14.10.2019. Liderem projektu jest Urije

.
.

Universiteit Brussel, Belgia.

r

Siei Uniwersytetdw Pogranicza zostala pzyiqta w listopadzie 2016 r. w poczet czlonk6w
stowazyszonych z Sieciq Uniwersytet6w Regionu Moza Baftyckiego (BSRUN).
W dniach 14-15.03.2017 r.w Grodzieriskim Uniwersytecie Paristwowym im. Janki Kupaly
odbyla sig V Olimpiada Prawa Miqdzynarodowego SUP, Pzedstawiciele UwB
zdobyli 1. miejsce w klasyfikacji dru2ynowej i3. miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
Studenci Wydzialu Filologicznego (lFW) oraz Wydzialu Prawa wzigli udzial w forum

.
r

studenckim "Dialog wielokulturowy mlodzie2y regionu nadniemef skiego", kt6re odbylo
siq w dniach 12-15.07.2017 r. w Grodzieriskim Uniwersytecie Paistwowym im. Janki
Kupaly.
Na podstawie umowy wspdlpracy, wsp6lnie Paristwowym Uniwersytetem
Smoleriskim, zostala zorganizowana ll Polsko-Rosyjska Szkola Prawa w Smoleisku.
Wsp6lnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w dniach 2-4.03.2017 r. zostal

z

o

zorganizowany wyjazd zespolu siatkarek Uniwersytetu

Siatkowej Kobiet Sieci Uniwersytet6w Pogranicza

o

w Bialymstoku na Turniej

Pilki

Puchar Rektora Grodzieiskiego

Uniwersytetu Parlstwowego im. Janki Kupaly.

6.4. Program Erasmus+. Wspolpraca z krajami programu

Rok akademicki 201612017 byl osiemnastym rokiem uczestnictwa naszej Uczelni
w programie Erasmus+. Uniwersytet w Bialymstoku olnymal z bud2etu programu Erasmus+
zanqdzanego pzez Komis.lq Europejskqgrant w tqcznej wysoko5ci 271 084,00 EUR, w tym:
121 709 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy na studia (SMS),
66 000 z pzeznaczeniem na wyjazdy na praktykg (SMP),
23 995 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajgc

.
.
o
r
.

dydaktycznych (STA),
15 980 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT),
43 400 EUR z pzeznaczeniem na organtzacjq wymiany student6w i pracownik6w (OS).

Wyjazdy student6w na studia (SMS), praktyki (SMP) i pnyjazdy student6w zagranicznych
Rok akademicki 201612017 Uniwersytet w Bialymstoku zakohczylz liczbq209 podpisanych umow ze
157 uczelniami partnerskimi. Dodatkowo UwB ma podpisane dwie umowy z uczelniami szwajcarskimt

(Universitat Bern i Universite de Fribourg) w ramach Swiss-European Mobility.
Na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2016/2017 wyjechalo 60 student6w na t4cznqdlugo6i

327 miesigcy. Srednia dlugo60 pobytu ptzypadajqca na studenta wyniosla okolo 5,5 miesiqca.
Spo5r6d powy2szej liczby student6w 10 os6b wyjechalo z dofinansowaniem dla student6w
znajduj4cych sig w trudnej sytuacji materialnej (studenci socjalni). Grant otzymany przez UwB na
dofinansowanie tych wyjazd6w ze Srodk6w Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozw6j (PO
WER) wyni6sl 165 664 PLN, W6rod wyje2d2ajqcych zdecydowanqwigkszo3d stanowity kobiety (46)

Na praktyki w roku akademickin 201612017 wyjechalo 30 student6w. Lqczna dlugo5i pobytu na
praktykach wyniosla 121 miesiqcy. W tej grupie da siq r6wnie2 zauwa2yt znaczqcq pzewagg kobiet
(25 do 5). Nowo6ciq w tym roku byty 2 wyjazdy z dofinansowaniem dla student6w znajdujqcych sig
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w trudnej sytuacji materialnej (studenci socjalni) z funduszy POWER. Bud2et otzymany na realizacjg

tego typu wyjazd6w wynidsl56 695 PtN
Na studia na nasz Uniwersytet pzyjechalo lqcznie 65 student6w zagranicznych. W ramach programu

Erasmus+ pzyjechalo 63 student6w, w tym 4 osoby na praktyki, 2 osoby pzyjechaly jako ,,free-mover"
(poza programem Erasmus+). Na caly rok akademicki w ramach programu Erasmus+ pzyjechalo 20
student6w. W semestze zimowym studiowalo lqcznie 50 sludent6w (w tym 30 tylko w semestze
zimowym), w semestze letnim: 29 student6w (w tym 9 tylko na semestr letni). W6r6d pzyje2d2ajqcych
student6w bylo 25 kobiet i 34 mQZczyzn.
Tabela 36. Wyjazdy i pnyjazdy studentdw
Wydzial

SMS

-

SMP

wyJazoy

-wypzoy

Ptzyjazdy
studentow na
studia

Ptzyjazdy
student6w na
praktyki

3

student6w na
studia

studentow na
oraktyki

Biologiczno-Chemiczny
biologia
chemia

0

0

4

0

0

2

1

0

0

z

z

Ekonomii i Zanadzania

o

3

0

20

11

18
.,

7

o

5

2

0
0

J

1

2
0
0
0
0
B

0

-

Filologiczny
lilologia angielska
filologia francuska
filologia polska
filologia rosyjska
kulturoznawstwo

-

Fizyki

a
a

0

1

1

istoryczno-Socjologiczny
historia
socjologia
slosunki
miedzynarodowe
Matematvki i Informatvki

z

Pedagoqiki i Psycholoqii

H

-

Prawa

1

1

0
0
0

0

0

0

3

5

0

1

0

0

0

z
zo

0
12

24

0
0

(wlyn2

0

,,free-mover")

EkonomicznoInformatyczny w Wilnie
Razem

3

0

0

60

30

61

0

4

Niezale2nie od otzymanego grantu z UE Wydzial Filologiczny dofinansowal wyjazdy student6w ze
swoich bud2et6w kwotq 1 407 zl.

Wyjazdy i pnyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajgd dydaktycznych (STA)
Wrokuakademickim20l6/20lTodbylysig32wyjazdynauczycieli akademickich zwykladami do
uczelni partnerskich. Pzyjechalo 7 nauczycieli z zagranicznych uczelni.
abela 37. Wyjazdy i pnyjazdy nauczycieli akademickich w celu
Wydzial
STA - wyjazdy

Pzylazdy nauczycieli

nauczycieli akademickich

akademickich

Biologiczno-Chemiczny

0

0

Ekonomii i Tanadzania

4

0

Filologiczny

6

z
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6

0

Matematyki i Informatyki

0

0

Pedagogiki i Psychologii

I

0

Prawa

d

Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

0

0

Razem

32

7

H

istoryczno-Socjologiczny

Na realizacjg indywidualnych wyjazd6w kadry dydaktycznej (STA) UwB otzymal z Agencji Narodowej
grant w wysokoSci 23 995 EUR. Zostal on w calo5ci wykozystany. Brakujqca kwota zostala pokryta
ze Srodk6w OS.

Wyjazdy pracownik6w w celach szkoleniowych (STT)
W roku akademickin 201612017 wyjechalo 19 pracownik6w uczelni

w celu odbycia

szkolenia

w ramach programu Erasmus+.
Tabela 38. Wyjazdy i pzyjazdy pracownikow uczelniw celach szkoleniowych
STT - wyjazdy
pracownik6w w celach
szkoleniowych

Przyjazdy pracownikdw
uczelni zagranicznych

Biologiczno-Chemiczny

n

0

Ekonomii i Zanqdzania

0

0

Wydzial/Jednostka

0

Filologiczny:
0

0

0

0

Pedagogiki i Psychologii

1

0

Matematyki i Informatyki

0

0

Prawa

4

0

SPNJO
Dzial Finansowo-Ksiegowy
Dzial Wsp6lpracy Miedzvnarodowei

4

0

Fizyki
H

istoryczno-Socjolog iczny

Samodzielna Sekcja
Centrum Rekrutacii

-

,)

0

1

Uniwersyteckie

Razem

0

1

0

19

0

Na realizacjq wyjazd6w pracownik6w w celach szkoleniowych (STT) uczelnia otzymala z Agencji
Narodowej grant w wysokoici 15 980 EUR. Zostal on w calo6ci wykozystany. Brakujqca kwota zostala
pokryta ze Srodk6w OS.

Organizacja wymiany student6w i nauczycieli
Na dofinansowanie dzialari zwiqzanych z organizaqq wymiany student6w

i

pracownik6w (OS)

Uczelnia otzymala z Unii Europejskiej grant w wysoko6ci 43 400 EUR.

6,5. Program Erasmus+. Wspolpraca z krajami partnerskimi
W roku akademickin 201612017 Uniwersytet w Bialymstoku realizowal dwa projekty mobilno6ciowe
w ramach programu Erasmus+ M107 wspolpraca z krajami partnerskimi (spoza UE), na podstawie 8
um6w bilateralnych.
Pienrvszy z nich dotyczyl wspolpracy z Serbi4 rozpoczgtej 1 .02.2016 r. i trwajqcej do 31 .07 .2017 r.

Bialymstoku dysponowal bud2etem programu Erasmus+ w l4cznej wysokosci
12 820,00 EUR. Drugi projekt dotyczqcy wsp6lpracy z Bialorusi4 Federacjq Rosyjsk4 UkrainEoraz

Uniwersytet

w
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Kosowem rozpoczql siq 1.06.2016 r, Na realizacjg zaloZei tego projektu Uniwersytet w Bialymstoku
otzymal bud2et w lqcznej wysoko6ci 55 333 EUR,

W ramach programu Erasmus+ KA107 na studia w roku 201612017 pzyjechalo 4 student6w, po
jednym z Bialorusi, Rosli, Kosowa i Serbii na lqczny okres 16 miesigcy. Srednia dlugo$d pobytu
pzypadajqca na studenta wyniosla 4 miesiqce. Tzy studentki (BialoruS, Rosja, Serbia) studiowaly na
Wydziale Prawa (kierunek: prawo), jedna studentka z Kosowa studiowala na Wydziale HistorycznoSocjologicznym (kierunek: socjologia).

W ramach mobilnoSci typu STA, zajgcia na Wydziale Prawa prowadzilo 3 wykladowc6w, po jednym

z

Grodzieiskiego Uniwersytetu Paistwowego im. Janki Kupaly, Paistwowego Uniwersytetu
Baranowickiego iParistwowego Uniwersytetu Smoleiskiego. 2 wykladowcow z Uniwersytetu
w Prisztinie (Kosowo) prowadzilo wyklady na Wydziale Historyczno-Socjologicznym. 1 wykladowca
z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prowadzil zajqcia w Instytucie Informatyki,
natomiasl 2 wykladowc6w Wydzialu Prawa UwB prowadzilo zajgcia na Bialorusi (Grodno,
Baranowicze), 1 wykladowca z Wydzialu Historyczno-Socjologicznego (lHlNP) poprowadzil zaiqcia

w Kosowie (Prisztina), 1 wykladowca z Instytutu Chemii poprowadzil zajQcia w Politechnice Lwowskiej,

a3

wykladowc6w Wydzialu Prawa poprowadzilo r6wnie2 zajqcia

ma

Uniwersytecie

w Belgradzie (Serbia).

W ramach

mobilno6ci typu STT (szkolenia) go6ciliSmy

po 1 pracowniku z

Grodzieiskiego

Uniwersytetu Paistwowego im. J. Kupaly, Pahstwowego Uniwersytetu Smoleiskiego, Uniwersytetu
w Prisztinie, Politechniki Lwowskiej. 1 pracownik Uniwersytetu w Bialymstoku odbyl szkolenie
w Uniwersylecie w Prisztinie (Kosowo).

Uniwemytetu w Bialymstoku pzyjechali pracownicy
z Uniwersytetu w Belgradzie oraz Paistwowego Uniwersytetu Smoleiskiego.

W

ramach wizyt monitoringowych

Po zlo2eniu raportu pzejsciowego

do

z

realizacji projektu, Uniwersytet

w

Bialymstoku otzymal

2 dodatkowe miejsca mobilno5ciowe na przyjazd 2 wykladowc6w na Wydzial Prawa z Grodzieiskiego

Uniwersytetu Paistwowego im, Janki Kupaty. Ma
programem Erasmus+ KA 107 w uczelni partnenkiel.

to zwiqzek z ogromnym zainteresowaniem

Zgodnie z nieoficjalnqdecyzjq Narodowej Agencji z 29,06.2017 r., Uniwersytet w Bialymstoku oteymat
dofinansowanie w nowym konkursie wniosk6w, w ramach programu Erasmus+ KAl07, w wysoko6ci
114535 EUR, na realizacjq mobilno6ci w latach akademickich 2017-2019. Dofinansowanie zostalo
pzyznane na wszystkie knje ujqte w zlo2onym pzez Uniwersytet w Bialymstoku wniosku. Opr6cz
dotychczasowych partner6w w projekcie M107 sq z: Bialorusi (nowy partner Bzeski Uniwersytet

Paistwowy im. A.S. Puszkina), Rosji, Ukrainy, Serbii i Kosowa. Nowy grant umo2liwi r6wnie2
rozpoczecie wspolpracy z nowymi uczelniami parlnerskimi z takich kraj6w jak: BoSnia i Hercegowina,
Republika Korei (Pld.), Tajlandia iStany Zjednoczone, Ze slrony Uniwersytetu w Bialymstoku, do
wsp6lpracy z krajami partnerskimi dolqczyl Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie, Wydzial
Fizyki, Instytut Matematyki, Wydzial Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Biologii.

6,6.

Wizfi

go6ci zagranicznych

Dziat Wsp6lpracy Migdzynarodowej wraz z poszczeg6lnymi jednostkami organizacyjnymi, prowadzil
ewidencjg pzyjazd6w go6ci zagranicznych. Zarejestrowano pzyjazd 84 os6b z r62nych knj6w:

abela 39.

'ty gunvt zctqr cI uvzt

I

ytJ

Liczba qo5ci

Wydzial/jednostka
Biologiczno-Chemiczny
Ekonomii i Zanadzania

15
3

Filologiczny

tz

Fizyki
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H

I

istoryczno-Socjolog iczny

Matematyki i Informatyki

tl

Pedaqogiki i Psycholoqii

ZJ

Prawa
Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

9

Administracia centralna

4

7. Biblioteka, wydawnictwa
7.

1. System biblioteczno-informacyjny

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Bialymstoku sklada siq

z 12 bibliotek: z Biblioteki

Uniwersyteckiej im. Jezego Giedroycia, Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz 10 bibliotek
wydzialowych i instytutowych.
Slan faktyczny ksiqgozbioru systemu biblioteczno-informacyjnego to 984 21 1 wol. (stan na 30 czenruca

2017 r.).Zbiory bibliotek wydzialowych oraz instytutowych licz4 385 418 wol., a zbiory Biblioteki
Uniwersyteckiej wraz z Kolekcjq Humanistycznq 598 793 wol. W omawianym roku akademickim siec
biblioteczna UwB zgromadzila lqcznie 19 771 egzemplany, w tym Biblioteka Uniwersytecka
zewidencjonowala 7 633 egz. Ze swoich zbior6w biblioteki wydzialowe zubytkowaly 1 335 egz., a BU
6 446 egz., zbior6w zdeaktualizowanych, zaczylanych lub wieloegzemplazowych.
W roku akademickim 2016/2017 biblioteki wydzialowe prenumerowaly lqcznie 606 tytul6w czasopism:

543 krajowe i 63 zagraniczne. Biblioteka Uniwersytecka prenumerowala 145 tytut6w czasopism
krajowych i 10 zagranicznych, ponadto otzymala 141 tytul6w z darbw oraz 181 tytul6w z wymiany.
Uniwersytet w Bialymstoku w pzeclqgu dw6ch lat prenumerowal 9 tytul6w specjallstycznych baz online na og6lnq kwotq 191 649,48 zl. Wydatki zwiqzane z zakupem baz danych onJine pzeznaczonych

dla wszystkich jednostek (interdyscypliname) linansowala Biblioteka Uniwersytecka, w

kwocie
wydzial6w
byly
ze
Srodk6w
danych
wsp6lfinansowane
139 135,30 zl, natomiast specjalistyczne bazy
(Wydzial EkonomiiiZanSzania - 22812,33 zl; Wydzial Prawa - 21 421,82 zl; Wydzial Historyczno8 280,03 zf. W latach 2016-2017 Uniwersytet w Bialymstoku kontynuowal
Socjologiczny
'15
konsorclach, 7 z nich finansowanych pzez uczelnig (50%) iMN|SW (50%),
uczestnictwo w

-

natomiast 8 og6lnopolskich licencli akademickich w pelni sfinansowanych pzez MN|SW, gdzie
pracownicy naukowi oraz studenci UwB majq bezplatny dostgp do najwa2nieiszych publikacji
naukowych na Swiecie popnez Wirtualnq Bibliotekg Naukowq (program realizowany ze 6rodk6w
finansowych MN|SW). Na szeSi baz (w konsorcjach) w pzeciqgu dw6ch lat: 2016i2017 Uniwersytet
w Bialymstoku wydatkowaf lqcznie 273791,59 zl:2016 rok - 137 322,36 21,2017 rok- 136 469,23 zl
(Biblioteka Uniwersytecka
122709,78 zt; Wydzial Fizyki
70265,73 zl, Instytut Chemii
15261,53 zl). Ponadto Biblioteka Uniwersytecka
65554,5521; Wydzial EkonomiiiZazqdzania

-

-

-

-

prenumerowala dostgp online do interdyscyplinarnych baz e-ksiq2ek: ibuk.pl Wydawnictwa PWN oraz
firmy EBSCO eBook Academic Subscription Collection, kt6re zostaly sfinansowane ze Srodk6w BU
481 ,14 zl oraz
w kwocie 45 886,08 zl, Wydzialu Ekonomii i Zazqdzania - 2914 zl, Wydzialu Prawa

-

z dotacji na ksztalcenie os6b niepelnosprawnych

-

1 663,02 zl.

Wszystkie biblioteki uczelni kozystajq ze zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. W roku
sprawozdawczym pracownicy oddzialu opracowania BU pzy wspolpracy z bibliotekazami sytemu
poza bie2qcym opracowaniem nabytk6w, kontynuowali pozqdkowanie uczelnianego katalogu
centralnego popzez: scalanie rekord6w bibliograficznych oraz rekord6w zasobu i ujednolicanie hasel
pzedmiotowych. Ogolem w bazach ALEPH systemu biblioteczno-informacyjnego na koniec czerwca

2017 r. znldowaly siq 459 442 rekordy bibliograficzne, kt6re rejestrowaly 987 350 egzemplazy.
W ramach wspolpracy z og6lnopolskim katalogiem NUMT utwozono w tym kalalogu 556 nowych
rekord6w bibliograficznych, 626 hasel wzorcowych, opracowano pzedmiolowo i poprawiono pod
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wzgledem formalnym 626 rekord6w bibliograficznych innych bibliotek. W ostatnim kwartale 2016 roku
pracownicy BU koriczyli realizacjg dwuletniego projektu Wprowadzenie do obiegu naukowego
ksiggozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jenego Giedroycia popnez retrospeftywne opracowanie
zbior6w, dzigki kt6remu do bazy Aleph wprowadzono 40 000 egzemplazy ksiE2ek. Natomiast od

t.

z pracownikami bibliotek wydzialowych rozpoczqli prqekl,Wzbogarenie
in. Jenego Giedroycia w Bialymstoku i Centralnego
Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych pnez Uniwersytet
w Bialymstoku', kt6ry uzyskal dofinansowanie MN|SW w ramach dzialalnoSci upowszechniajqcej
poczqtku 2017

rczem

Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckbj

naukg pzez biblioteki naukowe, Kwota dofinansowania wyniosla 129 600 zl, natomiast wklad wlasny
Biblioteki paewidziano w wysoko$ci 10 000 zl. Projekt bgdzie realizowany do 31 grudnia 2017 r.
W rezullacie tego dzialania zar6wno Katalog Centralny Biblioteki Uniwersyteckiej, jak i Katalog
Centralny NUMT, zostanq wzbogacone o 9000 rekord6w analitycznych, rejeshujqcych zawarto66
czasopism wydawanych w latach 1968-2016 pnez FiliQ Uniwersytetu Warszawskiego w Bialymstoku,
a nastqpnie Uniwersytet w Bialymstoku.

Czytelnie systemu biblioteczno-informacyjnego odwiedzilo ogdlem 91 657 u2ytkownik6w, kt6rym
udostgpniono 292 663 egzemplazy (BU
20 230 odwiedzin, 26 103 udostgpniei). Liczba
u2ytkownik6w zarejeshowanych w Wypo2yczalni Biblioteki Uniwersyteckiej na dziei 30 czerurca br.

-

wynosila B 154, a liczba wypo2yczonych pzez nich egzemplazy 18 357 wolumin6w (z prolongatami
50 773). Biblioteki wydzialowe opr6cz udostgpniania swoich zbior6w na miejscu, w wigkszo3ci
prowadzq r6wnie2 wypo2yczalnie. l-qcznie w bibliotekach wydzialowych zarejestrowanych jest 6 659
u2ytkownik6w, kt6zy w roku akademickim 201612017 wypo2yczyli 37 736 wol. Z ksiqgozbior6w
wypo2yczalni bibliotek wydzialowych
instytutowych mogq kozystai wylqcznie studenci
jednostek.
pracownicy
i
tych

i

W

Wypo2yczalni Migdzybibliotecznej BU zrealizowano 307 zam6wiei,

w tym 217 zam6wiefi

bibliotekom krajowym i 4 zam6wienia zagranicznym oraz 93 zam6wienia pracownikom i studentom
UwB. Biblioteka Uniwersytecka pzystqpila tak2e do systemu ACADEMICA - Cyfrowej Wypozyczalni
Publikacji Naukowych z zasob6w Biblioteki Narodowej, kt6ry pozwala na dostgp do kilkuset tysiqcy
pelnotekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy: artykul6w, monografi.,

podrgcznik6w

i

skrypt6w oraz calych numer6w czasopism (ponad 2000 tytul6w). Zas6b ten jest

codziennie powigkszany o kolejne pozycje.

Poza udostqpnianiem tradycylnym, stale ro5nie wykozystanie zasob6w prenumerowanych baz
e-czasopism ie-ksiq2ek. Od 1 pa2dziernika 2016 do 30 czerwca2017 rokuzare;pstrowano 2 109 908
odwiedzin w bazach online (w tym 1 092 781 Wydzial Biologiczno-Chemiczny) podczas kt6rych
otwarto 1 047 837 stron, a czas spedzony na stronach wyni6sl lEcznie 172 dni 15 godzin. W tym
samym okresie Podlaska Biblioteka Cyfrowa odnotowala ponad 4 823 000 odslon, w trakcie kt6rych
u2ytkownicy wy6wietlili ponad 835 000 razy dokumenty znajduiqce siq na platformie PBC. Liczba
wej6i na skong Repozytorium UwB w okresie sprawozdawczym wyniosla 1 445 719 u2ytkownik6w
z r62nych kraj6w Swiata. Majqc na uwadze dalszy rozw6j zasob6w cyfrowych Biblioteka
Uniwersytecka zorganizowala testy kolejnych 12 baz danych. Od nala 2017 trwa test wyszukiwarkr
naukowej EDS, kt6ra daje mo2liwo6i jednoczesnego pzeszukania wigkszo3ci baz udostgpnianych
pzez BU oraz Katalogu Centralnego Systemu Biblioteczno-lnformacyjnego. Na platformq Podlaskiej
Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 1 170 dokument6w, zar6wno wydawnictw zwartych, jak i czasopisr.,
natomiast w bazie RUB zdeponowano 760 artykul6w z czasopism UwB oraz 37 prac doktorskich.
W okresie sprawozdawczym Pracownia Digitalizacji pracowala na potzeby Podlaskiej Biblioteki
Cyfrowej (we wlasnym zakresie i na potzeby partner6w), wykonywala bie2qce zam6wienia oraz
skanowala ksiq2ki do e-Czytelni i Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku. Wykonala 72 740
skan6w wydawnictw zwartych i czasopism (w tym 9 694 skany klatek mikrofilm6w).
W ramach fundraisingu uzyskano z MNiSW dofinansowanie na dzialalno5e upowszechniajqcqnaukQ

pzeznaczone

na

realizacjq dw6ch zadari: Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki

U
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lJniwersyteckiej im. Jenego Giedroycia w Bialynstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy
analityczne czasopism naukowych wydawanych pzez Uniwersytet w Bialymstoku (koszt calkowity
139 600 zl, w tym 129 600 zl dotacli ministerialnej) oraz Konseruacia, digitalizacia i udostqpnienie
ontine Topograficznej kafty Kr6lestwa Polskiego z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiei im. Jenego
Giedroycia w Bialymstoku w wysoko6ci 112 800 zl, w calo5ci ze Srodk6w ministerstwa W grudniu
2016 roku wsp6lnie z BibliotekqAWSD w Bialymstoku zakoiczono prolekt finansowany z MKiDN pn.
Digitalizacja najstarszych starodruk6w z zasobu Biblbteki AWSD w Bialynstoku. W wyniku projektu

na stronie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej udostqpniono 11 szesnastowiecznych starodruk6w. Dzigki
ponownemu dofinansowaniu MKiDN, od maja 2017 r. obie biblioteki kontynuuiqprace nad digitalizaclq
najstarszy starodruk6w ze zbior6w AWSD. Do kohca 2017 r. na platformie Podlaskiej Biblioteki
Cyfrowej zostanie udostgpnionych 10 tytut6w starodruk6w z XVI w.

Oddzial Informacji Naukowej BU w ramach prac dokumentacyjnych do wlasnych baz danych
wprowadzil 3 472 rekordy bibliograficzne. Pzeprowadzono pzysposobienie biblioteczne w formie
tradycyjnej dla 1600 student6w, Szkolenia indywidualne w zakresie korzystania ze specjallstycznych
2r6del informacji prowadzono we wszystkich bibliotekach uczelni. Informatorium BU w omawianym
okresie odwiedzilo 5 023 u2ytkownik6w, kt6rym udzielono 5 512 rd2nego typu informacji. Ponadto
pracownicy m.in. pzygotowali 27 zestawieri cytowan oraz 35 zestawiei bibliograficznych na potzeby
pracownik6w naukowo-dydaktycznych UwB, odpowiedzieli na 18 kwerend, byli organizatorami
szkoleri w zakresie efektywnego wyszukiwania informacii w bazach online. Sekcia RUB
odpowiedzialna za zanqdzanie repozytorium, zajmowala sig weryfikacjq poprawnoSci metadanych,
spozqdzeniem bibliografii zalqcznikowej do artykul6w z czasopism (11 1731 oraz interaktywnych
spis6w tre5ci do poszczeg6lnych numer6w czasopism (48), kontrolq rejestracji numer6w DO..
Odpowiedzialna bylatak2e za prace zwiqzane z modulem Czasoplsm a akademickie wydawane przez
jednostki naukowe w systemie POL-on, a lakle za prace zwiqzane z bazq Central and Eastern
European Online Library oraz bazq CEJSH. Bibliotekaze prawie wszystkich bibliotek systemu
biblioteczno-informacyjnego UwB mieli obowiqzek reiestrowania publikacji naukowych pracownik6w
swoich jednostek do Modulu Sprawozdawczego PBN, BU wprowadzala dane pracownik6w Wydzialu
Filologicznego (339 rekord6w).
W ramach dzialalno6ci naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w pa2dzierniku 2016 roku zorganizowano

jak efektywnie wykozysta6 potencjal otwartej nauki?", w czerwcu 2017 roku
Vl Ogolnopolskq Konferencjg Naukowq ,,Pieniqdze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny",
kontynuowano cykl spotkari mlodzie2y szkol Srednich z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UwB
Podtasie w badaniach naukowych (3 spotkania) oraz spotkania Podlaskiego Forum Bibliotekany (5
spotkari). Prowadzono blog Biblioteki Uniwersyteckiej ,,Egzemplaz (nie)obowiqzkowy)", na ktorym
ukazalo sig 21 tekst6w. W okresie sprawozdawczym pracownicy systemu aktywnie uczestniczyli
w konferencjach naukowych iszkoleniach m.in. z zakresu parametryzacji, wprowadzania danych do
Modulu Sprawozdawczego PBN, wykotzystania zasobdw elektronicznych baz danych, szkoleniach
Centrum NUKAT oraz webinarium dotyczqcym ,,Badania satysfakcji u2ytkownik6w w bibliotekach
debatq ,,Open Access

-

szk6l wy2szych", Wydali 5 publikacji naukowych.
Biblioteka Uniwersytecka prowadzila szereg akcji promujqcych maciezystq instytucjg, m.in w ramach
XIV Og6lnopolskiego Tygodnia Bibliotek w UCK zorganizowano pierwszq edycjq Dnia KsiqZki
naszego Boga: 2ycie idzialalno56 5w.
Akademickiej i Naukowejw Bialymstoku, otwarto wyslawg
"Brat
pzygotowanE
Bibliotekq
AWSD, zorganizowano promocje
wsp6lnie z
Alberta Chmielowskiego"
ksiq2ek ispotkania autorskie, lekcjq europejsk4 spotkanie z udzialem studentdw zagranicznych oraz
kiermasz taniej ksiq2ki. Biblioteka uczestniczyla r6wnie2 w XV Podlaskim Festiwalu Nauki iSztuki,
organizujqc wyklady pracownik6w naukowych UwB, Zorganizowala tak2e wyk{ady m.in. z okazji
Migdzynarodowego Dnia Jgzyka Ojczystego i Swiatowego Dnia Poezji. Kontynuowano uslugq

,,Zapytaj bibliotekaza", profil Biblioteki na portalu spoleczno6ciowym Facebook oraz konto na
Instagramie.

Uniwersytet w Biatmsloku

-
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7.2. Wydawnictwa
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
W roku akademickin 201612017 opublikowano 60 tytul6w, w tym: 26 monografii o objgtoSci 402
arkuszy wydawniczych i nakladzie 4 230 egzemplazy; 34 numery czasopism o objgtoSci 520 arkuszy
wydawniczych i w nakladzie 6 450 egz, l-qczny naklad - 10 680 egzemplazy.
Warto6i wydanych publikacji wedlug koszt6w produkcji
warto6i wydanych monografii - 199 826 zl,
warto6d wydanych czasopism - 192874 zl.

-

-

392 700 zl, w tym:

W omawianym okresie wydano nastgpujqce czasopisma: Pogranicza Studia Spoleczne - 7 pkl,
Sfudres ln Logic, Granmar and Rhetoric
15 pkt, Optinun Studia Ekonomiczne
10 pkt,
Bialorutenistyka Bialostocka - 6 pkt, Sludla Wschodnbslowiahskrb
10 pkl, Bialostockie Teki

-

-

-

pkt, Bialostockie Archiwum Jqzykowe -9 pkt, Linguodidactba -9 pkl, Rocznik Teologii
Katolickiej- 10 pkt, Hpis 7 pkt, Bialostockie Studia Literaturoznawcze - 9 pkt, Parezja - 0 pkt,
Miscellanea HistoricoJuridica - B pkt, Sludla Podlaskie - 6 pkt.
Historyczne

-9

-

W omawianym okresie rozdysponowano nieodplatnie 8 887 egzemplazy monografii i czasopism
o wartoSci 276962 zl,w tyn,
do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jenego Giedroycia pzekazano 1 507 egz. o warto6ci

-

38 560 zl,

do bibliotek wydzialowych, instytutdw, dziekanom, egzemplaze autorskie, egzemplaze
obowiqzkowe ISBN pzekazano 7 380 egz. o wartoSci 238 402 zl.

Do spzedaZy w Wydawnictwie UwB pzekazano 1 586 egzemplazy.
W omawianym okresie (do 3'1 lipca2017 r.) spzedano 965 egz. o wartoSci netto 23 643,88 zl.

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku w 2014 roku nawiqzalo wspolpracQ ze Stowazyszeniem
Autor6w i Wydawc6w COPYRIGHT POLSKA oraz Stowazyszeniem Wydawc6w REPROPOL.
Wyplaty na zecz Wydawnictwa UwB Srodk6w z repartycji w 2017 roku wyniosly 122022tr,
Oficyna wydawnicza Uniwersytetu w Bialymstoku w roku 2016/2017 uczestniczyla w og6lnopolskich
taqach ksiq2ki naukowej:
XIX Poznafiskie Dni Ksiq2ki Naukowej 15 - 17listopada 2016 r., Poznai,
Og6lnopolskie Targi Ksiq2ki 27-30 pa2dziernika 2016 r., Krak6w,
Og6lnopolskie Targi KsiE2ki Akademickiej 18-21 na1a2017 r., Warszawa.

-

Wydawnictwo Temida
W roku akademickim 201612017 nakladem Wydawnictwa Temida

2

ukazalo sig 18 pozycji.
Opublikowano miqdzy innymi dwie rozprawy habilitacyjne. lstotnq pozycje jest publikacja
pieruszemu Rektorowi
okolicznoSciowa dedykowana Profesorowi Adamowi Jamrozowi
Uniwersytetu w Bialymstoku. Podkre6liC nalezy, 2e wSr6d wymienionych dziel sq pozycje w jgzyku
angielskim, a tak2e kolejne zeszyty czasopism Studia luridica Agraria i Bialostockie Studia Prawnbze.

-

8. Organ izacj a i zarzqdzanie

Un

iwersytetem

8.1. Informacja i Promocja
Jubileusz 20-lecia Uniwersytetu w Bialymstoku
W roku akademickin201612017 Uniwersytet w Bialymstoku obchodzil jubileusz 2Glecia dzialalnoSci.
Na inicjatywy podjgte w ramach obchod6w jubileuszu udalo siq pozyskad 36 300 zl dofinansowania
od zewngtznych sponsor6w.

.

Dzial Promocji zaprolektowal specjalne logo jubileuszu, ptzygotowal wystawQ nt. historii UwB na
uroczysto6d inauguracji roku akademickiego 201612017 oraz uruchomil strong internetowq
www.uwb.edu,pl/20lat. Mo2na na niej znale2i aktualne informacje na temat wszystkich wydazeri

Uniwecytet w Biatmstoku

- Sprawozdanie z dziahlnosci

w roku akademicltu m162017

i

o

jubileuszowych, informacje o historii UwB, ciekawoslki filmowe wspomnienia zwiqzane
z twozeniem i rozwojem uczelni,
25 lutego 2017 r. w auli Wydzialu Ekonomir Zarzqdzania odbyl sig Charytatywny Bal
Uniwersytecki z okazji jubileuszu 2OJecia Uniwersytetu w Bialymstoku. Bawilo sig na nim ponad

i

90 osdb. Jednym z go6ci byl marszalek wojew6dztwa podlaskiego Jezy Leszczytiski.
Najwa2niejszym momentem wieczoru byfa aukcja na zecz bialostockiego Stowazyszenia

o
.

Pomocy Rodzinie DROGA - stowazyszenie zebralo w sumie ponad 11 tys. zl.
W kwietniu 2017 r. ogloszony zostal konkurs na logo Uniwersytetu w Bialymstoku. Na konkurs
nadeslano 35 projekt6w logo Uniwersytetu w Bialymstoku. Komisja konkursowa zdecydowala,2e
zwycigskq pracq jest logo autorstwa Katazyny Worpus-Wroiskiej - Studio Projektowe Grafixpol
z Lodzi. Logo ma wej50 do u2ytkowania w nowym roku akademickim 201712018.

21 czerwca 2017 r. rozpoczjla sig tzydniowa kulminacja obchod6w 20Jecia

Uniwersytelu

w Bialymstoku. Pierwszym elementem byta promocja ksiq2ki ,,Maksymiuk" wydanej pzez
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, Nastqpnego dnia odbyla sig uroczystoS6 wrqczenia
tytulu doktora honoris causa Swiatowei slawy kompozytorowi, muzykowi i dyrygentowi Jezemu
Maksymiukowi - uroczystoSd zrealizowano m.in. dzigki podpisaniu umowy o wsp6lpracy z Operq
i Filharmoniq Podlask4 Natomiast 23 czerwca 2017 r. w Kampusie UwB odbyl sig jubileuszowy

koncert plenerowy, polqczony z potaric6wk4 Podczas koncertu, finansowanego ze Srodk6w
uzyskanych od sponsor6w, wystqpil bialostocki raper Michal CIM Ciruk z zespolem. Jest to
stypendysta Prezydenta Miasta Bialegostoku, bialostoczanin, kt6zy twozy muzykq w stylu rap
i hip-hop na temat Bialegostoku. Po wystqpie Michala Ciruka na scenie zaprezentowal sig zesp6l

Whitestok, kt6ry zagral znane muzyczne standardy. Koncert byl ostatnim elementem tzydniowych
uroczysto5ci jubileuszu 20lecia UwB w dniach 21-23 czerwca.

Promocja internetowa i wizerunkowa
Od poczatku czerwca do potowy lipca na portalu informacyjnym Onet,pl tnruala kampania
wizerunkowa Uniwersytetu w Bialymstoku. Pod adresem: htto://naukowaewolucia,onet.ol mo2na
bylo znale2i specjalnq strong z materialami zwiqzanymi z UwB, pzygotowanymi specjalnie do
cel6w tej kampanii. Znalazly siq tam m.in. teksty popularyzujqce naukg, autorstwa pracownik6w
naukowych UwB, i informacje o uczelni. Kampania zainaugurowala u2ywanie pzez Uniwersytet
w Bialymstoku nowego hasla promocyjnego ,,Rozwoj mamy w natuze". Kampania zakladala 60
tysigcy unikalnych u2ytkownik6w, kt6ny pzeczytajq teksty zwiqzane z UwB - jednak udalo sig

.

zainteresowai a2 121 529 unikalnych u2ytkownik6w, kt6zy prawie 200 tys. razy weszli na stronQ

.
r

poSwiqconq UwB.

Od polowy listopada na stronie internetowej Uniwersytetu w Bialymstoku dziala nowa podstrona
,,Twaze UwB". Prezentowane sqtam sylwetki os6b zwiqzanych z uczelniq (pzedstawiciele kadry
akademickiej, student6w, pracownik6w, absolwent6w), kt6re warto pzedstawid bli2ej calej
spolecznoSci akademickiej. Do tej pory zaprezentowano 28 osob.
Kilkudziesigciu mlodych fotograf6w z calej Polski odwiedzilo Kampus UwB w ramach Bialystok

Mobile Photo Trip. Ta grupa ludzi odwiedza r62ne miejsca w kraju, robi zdjgcia za pomocq

i

prezentuie je w Intemecie, w swoich wlasnych kanalach
telefonow kom6rkowych
komunikacyjnych, na najwigkszych porlalach social media. W ten spos6b udalo sig

.

zaprezentowad i rozpowszechni6 w Internecie kilkadziesiqt zdj96 nowoczesnego Kampusu UwB.
Szacowany zasigg dotarcia tych fotografii to ok. 12 tysiqcy os6b w catym knju.
Podczas roku akademickiego 201612017 wzrosla liczba os6b obserwujqcych oficjalny profil
Uniwersytetu w Bialymstoku na portalu spolecznoSciowym Facebook o 2 tysiqce (bez reklam,
wylqcznie ruch organiczny). Stale rosnq r6wnie2 statystyki zasiqgu i zaanga2owania odbiorc6w,
Wprowadzone zostaly transmisje online z nalwazniejszych uroczystosci akademickich na UwB.
Od marca do czerwca na profilu trwala te2 akcja propagujqca czytelnictwo "Ksiq2ka godna
polecenia". W kaZdy piqtek jeden z pracownik6w akademickich UwB prezentowal polecanq pzez

-

siebie ksiq2kg.
51
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Dzial Promocji

w

-

Spnav{ozdanie z dziahlnoaci w roku akademi*im 20'16/2017

roku akademickin 201612017 zrealizowal dwa spoty

reklamowe

ogdlnouniwersyteckie oraz dwie sesje zdjqciowe na potzeby dzialari wizerunkowych UwB. Tzeci
film promocyjny jest w trakcie realizacji (promuje bazg uniwersyteckq w Gugnach).
Wsp6lpraca promocyjna z podmiotami zewngtanymi
16 listopada 2016 Uniwersytet
Bialymstoku podpisal oficjalne porozumienie

r

r.

w

o wspolpracy z og6lnopolskim Stowazyszeniem Wiosna, kt6re realizuje znane og6lnopolskie

.

akcje charytatywne, Szlachetna Paczka i Akadenia PnyszloSci.

Na poczqtku 2017

r. Dzial Promocji nawiqzal wspolpracq z

galeriq Alfa Centrum

w Bialymstoku. Prezentowane sE tam wystawy Uniwersyteckiego Centrum Pzyrodniczego im.
Profesora Andzeja Myrchy. Od 20 kwietnia do 15 naja2017 r. na terenie galerii handlowej mo2na
bylo oglqdai wystawg dr Joanny Le5niewskiej z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Bialymstoku
,,Zairzylny do Srodka'- byly to fotografie struktur kom6rkowych, tkanek i organ6w ro5linnych.
Natomiast w dniach 29 maja
19 czerwca 2017 r. mo2na bylo oglqdai wystawq fotografii
payrodniczej prof, Marka Konaaewskiego z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Bialymstoku idr.
Janusza Kupryjanowicza z Uniwersyteckiego Centrum Pzyrodniczego im. Profesora Andzela

-

Myrchy, zatytulowanq,,Puszcza za naszym progiem'.

Promocja rekrutacyjna

o

Podczas wydazenia adresowanego do fan6w gier,,East Games United 2016", kt6re odbylo sig
w dniach 19-20 listopada 2016 r. w Kampusie UwB, Uniwersytet w Bialymstoku wystawil du2e
stoisko promocyjne, na ktdrym wydzialy prezentowaly atrakcje pzygotowane specjalnie z my5lq
o mlodzie2y zainteresowanej grami komputerowymi. Na stoisku prezentowaly sig wydzialy:
Biologiczno-Chemiczny, Fizyki, Historyczno-Socjologiczny, Prawa,
Wydzial Filologiczny
uczestniczylw tematycznych prelekcjach dla mlodzie2y. W ciqgu dw6ch dni udalo nam sig dotzed
do kilku tysigcy mlodych ludzi z calego wojew6dztwa.
W biezEcym roku akademickim jednym z cel6w promocji rekrutacyjnej bylo dotarcie do uczni6w
z najlepszymi wynikami w nauce.29 grudnia 2016 r.50 najlepszych uczni6w podlaskich szkol

a

.

otzymalo stypendia Zazqdu Wojew6dztwa Podlaskiego za wybitne osiqgnigcia w nauce w roku

.
o

szkolnym 2015/2016. Uroczysto5i wrgczenia stypendi6w odbyla sig 29 grudnia w Uniwersyteckim
Centrum Kullury w Bialymstoku, co pozwolilo dotzei uczelni do najlepszych uczni6w w regionie.
Natomiasl w dniach '17-'18 lipca UwB odwiedzilo kilkuset stypendyst6w og6lnopolskiej Fundacji
Dziela Nowego Tysiqclecia. Wziqli oni udzial w specjalnie dla nich pzygotowanych wykladach
i zajqciach, prowadzonych pzez wykladowcow UwB.
Pracownicy Dzialu Promocli uczestniczyli w migdzynarodowych targach akademickich iwizytach
studyjnych. Podczas piqciu wizyt na Ukrainie i Bialorusi UwB prezentowal siq w: Mirisku, Grodnie,
Lwowie, Odessie i Palandze.
W dniach 19-22naja2017 r. na Uniwersytecie w Bialymstoku oraz na Rynku Kosciuszki odbylo
sig blisko 200 imprez naukowych w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki iSztuki. W ich

pzeprowadzenie zaanga2owaly siq wszystkie wydzialy UwB. W imprezach uczestniczylo w sumie

.
.

kilka tysigcy os6b z calego woj. podlaskiego.

3 czenrca 2017 r. Uniwersytet w Bialymstoku jako jedyna uczelnia z Bialegostoku po raz piqly
bral udzial w Pikniku Naukowym w warszawie, kt6ry jest najwigksza imprezq popularyzujqcq
naukg w Europie.

-

We wze6niu 2016 roku Uniwersytet uczestniczyl w targach edukacyjnych w regionie Salon
Matuzyst6w Perspektywy 20'16. W okresie od listopada do 2016 r. do kwietnia 2017 r.
pzedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji, Dzialu Promocji oraz pracownicy
dydaktyczni z poszczeg6lnych wydzial6w uczestniczyli w targach edukacyjnych w regionie i za
granic4 Zaprezentowali ofertg edukacyjnq w szkolach w: Bialymstoku, Zambrowie, Wysokiem
Mazowieckiem, Siemiatyczach, Sok6lce, Bielsku Podlaskim, Hajn6wce, LomZy, Ostrolqce,
Gi2ycku, Kolnie, Siedlcach, Grajewie, Augustowie. Brali te2 udzial w miqdzynarodowych targach
poza granicami Polski w: Grodnie (BialoruS), Astanie (Kazachstan), Pollawie, Lwowie, Kijowie
52
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(Ukraina), Mirisku (Bialoru6). W ramach wspdlnej akcji tzech uczelni, Politechniki Bialostockiej,
Uniwersytetu Medycznego iUniwersytetu w Bialymsloku, kt6ra byla koordynowana ifinansowana
przezUrzqd Miejski w Bialymstoku, uczestniczyli w targach w Gdarisku, Lublinie iWanzawie

Promocja pnez sport
14 maja 2017 r. odbyla sig najwiqksza impreza biegowa w Bialymstoku 5. PKO Biatystok
Polmaralon, kt6rei Uniwersytet w Bialymstoku byl oficjalnym partnerem. Ponad 30 pracownik6w
i student6w UwB wziqlo udzial w biegach w dru2ynie UwB Team, reprezentujqc uczelniq Treningi

o

-

UwB Team prowadzil Maciej Stefanowicz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a caloS0

koordynowal Wojciech Pilichowski zastQpca kancleza UwB. UwB Team zdobyl B. miejsce

-

i

druzynowo w polmaratonie, a jego czlonkowie drugie tzecie miejsce indywidualnie
w klasyfi kacji akademickiej.
Pracownik Dziatu Promocji ponownie uczestniczyl w pzygotowaniu wniosku do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej o dofinansowanie miejsc w 2lobkach dla dzieci student6w
i pracownik6w UwB. Wniosek zostal pozytywnie rozstzygniety

.

8.2, Sieci i aplikacje komputerowe
Sieci komputerowe

i

telefonicznych na Uniwersytecie zaimuje sig Dzial Sieci
Komputerowych. Podstawowa dzialalnoSi Dzialu Sieci Komputerowych obejmuje obslugq
najwaZnielszych system6w teleinformatycznych Uniwersytetu w Bialymstoku, w tym:
obslugQ sieci internetowej oraz system6w iserwer6w internetowych Uniwersytetu, w tym sieci

obslugq sieci kompulerowych

r

szkieletowej Uniwersytetu; najwa2niejsze z nich to: poczta elektroniczna UwB, serwery WWW,

.
.
.
.
.

DNS,

obslugQ sieci komputerowej administracji centralnej oraz spzQtu komputerowego,
teleinformatpznego i audiowizualnego administracii centralnel,
obslugg sieci telefonicznej icentrali telefonicznej,

bilansowanie zakup6w spzgtu komputerowego, oprogramowania oraz systemow
teleinformatycznych na Uniwersytecie; pzygotowanie specyfikacji pzetargowych w zakresie
systemdw teleinformatycznych i specyfikacji na dostawq spzqtu komputerowego na potzeby
og6lnouniwersyteckie oraz dzial6w adminishacji centralnej,
bezpieczeRstwo systemow teleinformatycznych na Uniwersytecie,

udzial

w

pracach zwiqzanych

z

inwestycjami dotyczqcymi rozbudowy infrastruktury

teleinformatycznej Uniwersytetu.
Najwa2niejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

o
.
.

pzygotowanie specyfikacji zam6wiei publicznych dotyczqcych dostaw sprzQtu
komputerowego na potzeby jednostek UwB, W okresie sprawozdawczym lqcznie
pzeprowadzono 5 pzetarg6w na dostawy spzgtu komputerowego,
zakupiono ze Srodk6w wlasnych system serwer6w oraz macierzy dyskowych na potzeby
uniwersyteckiej sieci komputerowej, Wartosi inwestycji wyniosla 305 000 zl. Inwestycja pozwoli
na poprawienie jako6ci i bezpieczensMa naszych system6w zwiqzanych z obslugq Internetu
i senrrris6w lnformacyinych udostqpnianych

popzez lntemet,

wykonanie prac zwiqzanych z instalacjami teleinformatycznym w ramach remontu dawnego
budynku Instytutu Biologii i jego pzystosowaniem na potzeby administracji centralnej.

Najwa2niejsze prace zwiqzane sA z pzygotowaniem praklycznie bezpzeruowel pracy
system6w teleinformatycznych uniwersytelu w czasie planowanego pzenoszenia do nowego
budynku administracji centralnej.

)J
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Aplikacje komputerowe
Podstawowym obszarem dzialalnoici Dzialu Aplikacji Komputerowych jest nadz6r, utzymanie i rozw6j
og6lnouczelnianych system6w komputerowych wraz ze wsparciem dla u2ytkownik6w w zakresie
obslugi tych system6w, a w szczeg6lno5ci:

.

obsluga system6w komputerowych zwiqzanych z obslugq studenl6w: system do obslugi toku

-

- USOS, system rekrutacji elekhonicznej - lRK, system do nauczania na odlegloSd
Blackboard, system do archiwizacii prac dyplomowych
APD, system do sprawdzania
antyplagiatowego prac dyplomowych
0SA dla student6w studi6w pierwszego i drugiego

studi6w

-

.
.
r
o
.

-

stopnia oraz PLAGIAT,PL dla studi6w tzeciego stopnia,

obsluga syslem6w komputerowych administracji centralnel: system kadrowo-placowy

-

finansowo-ksiggowy
- XEMI,

SKI BILANS, Zintegrowany Syslem do Zazqdzania Uczelniq klasy ERP

personalizacja Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), w tym: zakup blankiet6w,
ewidencja, wydruk ELS idystrybucja wydrukowanych ELS na wydzialy Uniwersytetu,
prowadzenieewidencjioprogramowanianaUniwersytecie,

i

planowanie realizacja zakup6w spzgtu komputerowego, oprogramowania, system6w
komputerowych, specjalistycznych aplikacji na potzeby og6lnouniwersyteckie, w tym
adminishacji centralnej Uniwersytetu,

uczestnictwo

w

pracach Uczelnianej Komisji ds. wdra2ania

i

eksploatacji system6w

informatycznych w Uniwersytecie w Bialymstoku.
Najwa2niejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

o
o
o
.
o
o

wdro2enie otwartego system antyplagiatowego rozpraw doktorskich PLAGIAT.PL na
Uniwersytecie,
wsparcie we wdro2eniu systemu do ukladania zajqi dydaktycznych - PLANISTA na Uczelni,
nadz6r iwsparcie techniczne w procesie wdra2ania i u2ytkowania Zintegrowanego Systemu do

Zazqdzania U czd n q kl asy ERP,
prace paygotowawcze do wydruku sprawozdai z dzialalno6ci dydaktycznej oraz rozliczania
pensum w USOS,
i

prace wdro2eniowe nad systemem Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

-

EVA,

prace wdro2eniowe nad systemem rekrutacji student6w zagranicznych w ramach programu
EMSMUIS - IRK-BWZ.

8.3. Zam6wienia publiczne

W roku akademickin

201612017 Dzial Zam6wiei Publicznych przeprowadzil 35 postqpowai
o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawy, uslugi i roboty budowlane o warto6ci powy2ej
30 000 EUR, w tym:

o
e
o
.

24 pnelargi nieograniczone (w tym 14 dostaw, 5 uslug oraz 5 rob6t budowlanych),
1 zam6wienie z wolnej rgki (usluga),
9 zam6wief z dziedziny nauki (dostawy)
1 zam6wienie na uslugi spoleczne.

W wyniku rozstzygnigtych postgpowai zostalo podpisanych 165 um6w, na og6lnq kwotg 6 439
372,75 zl brutto, Spozqdzony zostal plan zam6wieri na dostawy i uslugi w oparciu o zgloszone plany
potzeb lednostek. Plan stanowil podstawg do ustalenia harmonogramu postgpowan zam6wieri w roku
2017.
Obecnie wszczqte zostaly 3 postgpowania.
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9. Finanse
9.1. Sprawozdanie z wykonania planu aeczowo-finansowego za 2016 rok
Pzychody ogolem w 2016 r. wyniosly 154 629,5 tys. zl. Najwigkszq pozycjEpzychodow4 byly dotacje
z bud2etu paristwa, stanowily one 62,8% pzychod6w og6lem, Pozostale pzychody operacyjne (do
kt6rych zaliczamy migdzy innymi r6wnowarto6i rocznych odpis6w amortyzacyjnych Srodk6w trwalych
sfinansowanych z dotacji) stanowily w 2016 roku drugq pod wzglgdem wartoSci grupq pzychod6w
12,6% pzychod6w ogolem. Pzychody z tytulu 6wiadczonych uslug edukacyjnych stanowily 9,1%
pzychod6w, pnychody zdzialalnoSci badawczel6,5% pzychod6w, pzychody pozostale (obeimujqce
miqdzy innymi pzychody z tytulu program6w UE) wyniosly 4,3% pzychod6w. Koszty ogolem wyniosly

-

w 2016 roku 153175,4 tys. zl. Najwigkszy udzial w kosztach ogolem majqwynagrodzenia

-

54,10/o

oraz ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia og6lem s4 amortyzaqa-12,3o/o,zu|ycie material6w ienergii- 6,6%, ustugi-4,9%, pozostale koszty
rodzajowe (obejmujqce migdzy innymi zakup aparatury oraz podr62e slu2bowe) 3,4%, koszty
finansowe - 4,5% (koszty finansowe zawierajq odpis aktualizujqcy na odsetki od nale2noici od firmy
14,0%. Kolejne pod wzglqdem udzialu w kosztach

-

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A,)

9.2, Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na2017 rok na dzief 30.06.2017 r,
Pzychody ogolem na dzieri 30.06.2017 r. wyniosly 75 344,6 tys. zl. Najwigkszq pozyciq pzychodowq
byly dotacje z bud2etu paristwa - 71,4% pzychody z tytulu uslug edukacyjnych - 10,6%, pozostale
pzychody operacyjne (do kt6rych zaliczamy migdzy innymi r6wnowartoSd rocznych odpis6w
8,3%, pzychody pozostale
amortyzacyjnych Srodk6w trwalych sfinansowanych z dotacji)
(obejmujqce migdzy innymi pzychody z tytulu program6w UE) wyniosly okolo 3,4%, za6 pzychody
z dzialalno6ci badawczej - 5,9%. W kategoriach kosztowych najwiqkszq pozyciq stanowiE koszty

-

56, 8%, nastqpnie ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia - 18,10%, amortyzacja
10,30/o orazzu|ycie material6w ienergii -7,10/0, uslugi obce - po 4,1% ipozostale koszty rodzajowe
3,1%. Nale2y pamigtai, 2e r62nice w proporcjach pomiqdzy poszczeg6lnymi kosztami w latach 2016

wynagrodzeri

-

-

i V1.2017 spowodowane sq miqdzy innymi sezonowo6ciq czg6ci koszt6w.

10. Inwestycje i remonty
a) Plany zadati inwestycyjnych
Warto66 rob6t planowanych do wykonania w roku 2016 oraz 20'17 zestawiono w poni2szej tabeli, gdzie
pokazano r6wnie2 wartoS6 realizacji poszczeg6lnych zadah.

Tatula 40. Zadania inwestycyjne planowane na lata 2016-2017 oraz realizacja przez Dzial lnwestycji
i Rpnpntq zadpn inypflqjnyp! vrlprylp qd 1.10.2016 r. lo 31 .07.2017 r.

Lo.

I

n m16 r.
(w zl)

Nazwa zadania

l.

RealizacF
1.10-

(w zl)

31.122016

,t.0,t.

Realizacfri

,|.10.2016

r.

31tr7 2017 t.

tu20
1. Wvdzial Prawa. ul. Mickiewicza

1

Rozbudor6 budynku dydaktycznego wraz
z infrasbuKura. Kontvnuacia imestycii

0

3.722.000

5.904

5.904

95.000

31.980

120.000

0

31.980

130.000

4.428

120.000

0

4.428

3.722.000

2.Budowa Kampusu Uniwersyletu w Bialymstoku
Insq ut giologii, ul, Ciolkowsftiego

lJ

Dopro'riadzenie wody uzdalnionej do nawil2aczy
w pomieszczeniach fito- tronowych, rozbudowa
sterowania litotron6w. Czynno$ci projeKou/e, dob6r
urzAdzei, dostarva, monb2 ipodhczenb uktad6w
glikolowycn ciepla Edrnologicznego do cenFdl

'rentylacrnych.

Insq dChemii, ul. CiolkorEkiego lK
Rozbudowa inslalacji wody chlodzEcej. Dostawa
r montaz umywalek Dostawa, monta2 iDodlaczene
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urzEdzen zapevrnE,qcych obnizenie inslalaq wody
chlodzacei.

3.Wydzial Pedaqoqiki iPsycholoqii, ul. Swierkowa 20
N4onta2 klimatyzatora
14.750

0

0

0

0

5.000.000

0

5.000.000

0

0

20.000

0

37.000

0

0

10.307.000

669.350,3

11.210.000

2.634.699

3.304.049

270

500.000

24.600

24.870

30.000

30.000

0

0

30.000

150.000

4.M5

4.440.000

89.511

93.956

0

5,731.000

0

0

0

5.731.000

0

0

0

1.000.000

0

0

8.000

0

0

l4.Wydzial Historyczno-Socioloqicznv, Pl. Niezalezneoo Zzeszenia Studentdw
0
0
8,000

0

0

0

0

w Sali d.rJiczeniorci nr 2.17 budynku Auli

4.Wydlal EkonomicznGlnformatyczny w Wlnie
Zakup nrerudlomosci. Opracowanre pEc projeKo,vycl
kosztorysowych na budynek dydaklyczny oraz
oelnienie nadzoru autolskieoo.

s.Budynek mieszkalny, ul. Swierkowa 20 C
Wykonanie adaptacji poddasza na
mieszknie, ozpoczQcie rcb6t hdo'vlanydl
(wykonanie dadu zgodnie z posiadanq

dokumentacid. Kootynuacja inwestycji.

6.Budvnek, ul, Swierkowa 20 B
Zmiana sposobu u2yt*owania budynku dydaktyczne

InsMutu Bioh{ii na budynek adminblracyjny wnz

pzebudor4 rozbudowA
obni2eniem wysokosci budynku vi z$/iqzku
z rozbidrkE ostatniej kondygnacji (poddasza) hcznie
z zagospodarowaniem terenu i niezbQdnq

z

I

i

T.KamDus Uniwersvtetu w Bialvmstoku, ul. Ciolkowskieoo
Budola Biblioteki U niweFyteckiej oraz
Wydzialu Filologicaego i Wydzialu

1.500.000

S.Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku, , ul. Ciolkowskieqo
Rozbudowa systemu B[4S o monitoing
paErnetrbw instalacji w wQzlach cieplnych
budvnk6u/ Kamousu.

mstoku, ul.
Eudowa Obsefl /alodum Astronomicarego
z Planebdum i Parkiem ooSwiadczeri wraz
z infrastruktura techniczna

10.Kampus Uniwersyletu w Bialymstoku, ul. Ciolkowskieoo
Budouia Wydzialu

H

istoryczno-Socjolog icznego wraz

0

z infrastruktuq
'l

1.Kamous Uniwersvletu w Bialvmstoku. ul. Ciolkowskieoo

Budo!'va Wydzialu Filologicz nego wraz

0

z infrastruktun techniczna

l2.Studium Wvchowania Fizyczneoo iSportu, ul. Swierkowa
0
Wykonanie czynnoSci ptzygotorauiczych.
Wykonanie prac projektovJych i kosztoryso ,ych
z uzyskanbm wynEganych prawem decy2ji

adminbt"acyjnydr i poarclen oraz pelnienie nadzoru

l3.Wvdzial Filolooicznv. Pl. Niezalezneoo Zrzeszenia Studentow
0
0

Wykonanie klimatyzacji w seMerowni -cenlrali
telefonicznej (pok. 45) z dokurnenhqa

teielonicznej (pok. 45) z dokumentacj+

14

ul. Swierkowei 208 i 20C

Dobdr oraz montaz urzadzei pomiarowych
umorrwiajqclch rozliczenie energii cieplnej zuenej
do cel6w c.o. i cieplnej wgdy ',v budyflku pzy ul.
Swie owei 208 oraz $ budynku pfzy ul. Swierkov/ej

0

0

20.000

20c

W roku 2016 planowano wykonai zadania inwestycyjne na lqcznq kwotg 20 972 000 zl,
W roku 2017 planowano wykonanie nastgpujqcych zadari inwestycyjnych:
Wydzial Prawa, ul. Mickiewicza 1. Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z infrashukturq.

-
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Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku, ul. Ciolkowskiego. Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej.
Zakup nieruchomo5ci wraz z pzebudowq w Wilnie na potzeby Wydzialu Ekonomicznolnformatycznego UwB z siedzibq w Wilnie.
Budynek, ul. Swierkowa. Zmiana sposobu u2ylkowania budynku dydaktycznego Instytutu Biologii
na budynek administracyjny wraz z pzebudow4 rozbudowq i obni2eniem wysoko6ci budynku
zwiqzku
rozbi6rkq ostatniej kondygnacji (poddasza) lqcznie

w

-

-

z

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)
Kontynuacla inwestycji. Wykonanie elewacli. Kontynuacla inwestycji.

Kampus Uniwersytelu

w

Bialymstoku, Wydzial Biologiczno-Chemiczny. Instytut Biologii, ul.

Ciolkowskiego 1J, Dostawa, monta2 i podlqczenie uklad6w glikolowych ciepla technologicznego
do central wentylacyjnych.
Instytut Chemii, ul. Ciolkowskiego 1K. Dostawa, monta2 i podlqczenie uzqdzeri zapewniajqcych
obni2enie ci6nienia instalacji wody chlodzqcej,
Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku, ul. Ciolkowskiego, Budowa Wydzialu Filologicznego wraz
z infrastrukturq lechnicznq.

w

Bialymstoku, ul. Ciolkowskiego, Budowa Wydzialu HistorycznoSoclologicznego wraz z infrastrukturqtechniczn4
Bialymstoku, ul. Ciolkowskiego, Budowa Obserwatorium
Kampus Uniwersytetu
z
Planetarium
i Parkiem Do6wiadczei wraz z infraslrukturq techniczn4
Astronomicznego
Budynek Wydzialu Filologicznego, Pl. Niezale2nego Zzeszenia Student6w, Wykonanie
klimatyzacji w serwerowni - cenhali telefonicznej (pok 45) z dokumentacjq,
Studium Wychowania Fizycznego iSportu, ul. Swierkowa, Rozbudowa Centrum Sportowego,
Wykonanie czynno5ci przygotowawczych. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych
z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwolei oraz pelnienie nadzoru

Kampus Uniwersytetu

w

autorskiego.
Dob6r oraz monta2 uzqdzeri pomiarowych umo2liwiajqcych rozliczenie energii cieplnej zu2ytej do
cel6w c.o. i cieplej wody w budynku pzy ul. Swierkowej 208 oraz w budynku pzy ul. Swierkowej

20c.
b) Opis realizowanych zadafi inwestycyjnych w roku akademickim 201612017
W roku akademickin 201612017 kontynuowano:
Zadanie inwestycyjne pn. Zmiana sposobu u2ytkowania budynku dydaktycznego Instytutu Biologii
na budynek administracyjny wraz z pzebudow4 rozbudowq i obni2eniem wysoko$ci budynku
w zwiqzku z rozbi6rkq ostatniej kondygnacji (poddasza) lqcznie z zagospodarowaniem terenu
i niezbgdn4 infrastruklurq techniczn4 Inwestycja jest realizowana ze Srodk6w wlasnych uczelni

-

-

oraz Srodk6w unijnych.
Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z infrastruktu14 Wydzial
Prawa, ul, Mickiewicza 1. Budowa jest kontynuowana. Ze wzglgdu na brak dotacji z MN|SW,
w roku 2017 wykonano prace za 5.904,00 zl.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Obsenrrratorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem
Do3wiadczei wraz z infrastrukturq technicznq. Dwukrotnie oglaszano pzetarg nieograniczony na
wylonienie wykonawcy - bezskulecznie.

c) Realizacje w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym wykonano:

-

rozbudowq budynku dydaktycznego przy ul. Mickiewicza

1 wraz z

infrastrukturq na kwotQ

zlze Srodk6w Wydzialu Prawa,
zmiang sposobu u2ytkowania budynku dydaktycznego Instytutu Biologii na budynek
administracyjny wraz z pzebudow4 rozbudowq i obni2eniem wysoko6ci budynku w zwiqzku
5 904,00

5',7

-
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z rozbi6rkq ostatniej kondygnacji (poddasza) lqcznie z zagospodarowaniem terenu i niezbgdnq
infrastrukturqtechnicznqna kwotg: 3 304 049,00 zlze Srodk6w wlasnych uczelni oraz unijnych,
doprowadzenie wody uzdatnionej do nawil2aczy w pomieszczeniach litotronowych, rozbudowa
sterowania fitotron6w. CzynnoSci projektowe, dob6r uzqdzef, doslawa, monta2 i podlqczenie
uklad6w glikolowych ciepla technologicznego do cenkal wentylacyjnych na kwotg 31 980,00 zlze
Srodk6w wlasnych uczelni.

i

rozbudowa instalacji wody chlodzqcej. Dostawa monta2 umywalek. Dostawa, monta2
ipodlqczenie uzqdzeri zapewniajqcych obniZenie instalacjiwody chlodzqcej na kwotg 4 428 zlze
Srodkdw wlasnych Uczelni.

budowa Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Wydzialu Filologicznego

i Wydzialu Historyczno-

Socjologicznego na kwotg 24 870 zl ze Srodk6w wlasnych uczelni.
rozbudowa systemu BMS o monitoring parametrdw instalacji w wqzlach cieplnych budynk6w
Kampusu na kwotq 30.000 zl ze Srodk6w wlasnych uczelni.
budowa Obserwatorium Astronomicznego
Planetarium
Parkiem Do6wiadczei wraz
z infrastrukturqtechnicznqna kwotq 93.956 zl ze 6rodk6w wlasnych uczelni,

i

z

11. Zakladowy Fundusz
Wydatkowanie Srodk6w

Swiadczef Socjalnych

z Zakladowego Funduszu Swiadczefi Socjalnych odbywa sig w oparciu

o corocznie ustalany plan zeczowo-finansowy, stanowiqcy zalqcznik do obowiqzujqcego Regulaminu

ZFSS
abela 41. Wplwy na ZTJJ
Wplywy za okres

PozostaloSc
z r. ub.

Odpis na
pracownikdw

emeryt6w

Kwota zl

Kwota zl

rencistow
Kwota zl

3 142 896
3 201 655

.2016

't71604

Plan 2017

173 854

t-x

Odpis na

Pozostale
zwigkszenia

Splaty
pozyczek

Og6lem

I

Kwota zl

Kwota zl

436 871

38 580

823 790

4 61374'l

517 095

31 000

720 000

4 643 604

Kwota

Realizacja ZFSS wedlug todzaj6w wydatk6w socjalnych
T,abela

42. Doolatv do wvoocz

Wydatkiza okres

ooplaly do wczas6w pracownik6w, emeryt6w,
rencistotv

Doplaty do wypoczynku dzieci

Liczba os6b

Kwota zl

Liczba os6b

Kwota zl

t-xil.2016

1721

2 278 500

852

677 340

t-v||.20't7

1463

1 909 300

IOZ

623 049

Tabela 43. Pomoc neczowo-tinansowa
Wedlug grup uprawnionych
Wydafl(i na zapomogi
za okres

Wedlug
Kwota zl

Liczba
os6b

pracownrcy

emeryci

.2016

203

88

112

3

37

166

280 500

t.vlt.20'17

169

69

100

0

27

142

240 300

polsieroty/

orzeznaczema
materialne losowe

sierotv

t-x

W zwiqzku z pzej6ciem na emeryture Swiadczenia zeczowe otzymalo w 2016 r.
a w okresie l-V||.2017 r.

uprawnionym emerylom

i

-

31 os6b,

5 os6b. W 2016 roku przyznano pomoc w postaci bon6w towarowych 405

rencistom oraz

2

sierotom/p6lsierotom. W dniu 20.X.2016
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-

Uniwersytel w Bialymsloku

uczestniczyli w corocznym spotkaniu, polqczonym z wystgpem Ch6ru Uniwersytetu Tzeciego Wieku,
zorganizowanym w Uniwersyteckim Centrum Kultury.

Swiadczenia rzeczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci

W ramach dolinansowania z

ZFSS dzieciom pracownik6w zorganizowano

w

okresie

sprawozdawczym noworocznE imprezg choinkowq. W 2016 r. wreczono paczki choinkowe 457
uprawionym dzieciom, zaS w 2017 r. -47B.Zokazji Dnia Dziecka w 2016 r. pzekazane zostaly bilety
wstgpu do kina lub centrum zabaw na zecz 478 dzieci, za6 w 2017 r. ta forma wydatku nie byta
realzowana.

Tabela

44.

Dofinansowanie

do

dzialalno!;ci kulturalnoaSwiatowei, sportowo+ekreacyinei

r-xil,2016

abela 45. Po2vczki mieszkanio$ tez odsetkami
Wedlug pzeznaczenia
Wvdatki za okres

Liczba os6b

remontowe

budowlane

Kwota zl

l-xil.2016

120

110

10

737 850

t-v'].2017

60

52

8

348 312

l-qczne zaplanowane Srodki ZFSS, kt6re pzeznaczono na dzialalno6i socjalnq i mieszkaniowq na
zecz os6b uprawnionych zostaly wydatkowane w 2016 r. w 96,8%, a w okresie l-V|1.2017 r.
w 66,9%.

Baza wypoczynkowa

Uniwersytet

w Bialymstoku jest wla5cicielem tzech domk6w kempingowych zlokalizowanych

na

terenie Kempingu ,,RUSAt-M" kolo Wqgozewa (12 miejsc noclegowych), kt6re funkcjonujq sezonowo
od maja do wze6nia. Wplacone Srodki pieniq2ne na ZFSS za udzielone noclegi w ww. obiekcie
w 20'16 r. wyniosly 19 08021, a w okresie l-V1i2017 r. 15.210 zl. W roku 2016 i 2017 roczne
dofinansowanie ze 6rodk6w ZFSS uczelnianych obiekt6w socialnych z pzeznaczeniem na domki

-

w Wggozewie wynosilo 7 000 zl.

Osrodek Wypoczynkowy ,,NAREW"
pzeznaczony do spzedaZy.

w

Ploskach nie prowadzi dzialalnoici wypoczynkowe.i

i

jest

Uniwersytet w Bialymstoku jest tak2e wla6cicielem funkcjonujqcego calorocznie Domu Pracy Tw6rczej
w Szczecinowie z 2'1 miejscami noclegowymi, W 2016 r. z wypoczynku w tym obiekcie skozystalo 90
os6b, a w okresie l-Vll.2017 r. 58 osob.

Realizacja pozostalych zadah Sekcji Spraw Socjalnych
Uniwersytet w Bialymstoku dysponowal 18 mieszkaniami zakladowymi pzy ul. Swierkowej 20 C,
w tym 1 niezamieszkalym oraz 14 mieszkaniami pzy ul. Zamenhofa 15, w tym 5 niezamieszkalymi,
Pracownicy Uniwersytetu w Bialymstoku w okresie sprawozdawczym kozystajq z 17 na 18 lokali
hotelowych pzy ul. Pogodnej 65 orazz 19 na posiadanych 20 lokali ptzy ul. Zeromskiego 1 czq6i C.
Wszyscy zainteresowani pzydzialami miejsca hotelowego w roku bie2qcym otzymali pozytywne
decyzje o pzyznaniu. Koszty utzymania obiekt6w sqpokrywane z oplat czynszowych mieszkaic6w.
Naliczone lqczne wplywy z tytulu najmu lokali mieszkalnych wyniosly w okresie V11.2016 - V1.2017
433 067,65 zl.
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12. Inne obszary dzialalno6ci
12.1, Centrum Edukacji Ustawicznej
fabela 46. Qfefta edukacyjna CEU w roku akademickin 2016/2017
Nazwa formy ksztalcenia
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
KURSY ISZKOLENIA
Kurs dla kandydat6w na kierownik6w plac6wek wypoczynku dzieci i mlodzieZy

Ksztalcenie matematyczne z proqramem GeoGebra
Multimedialne wspomaqanie ksztalcenia matematyczneqo

Samodzielne odkrywanie wiedzy matematyczn$

pnez uczni6w jako czynnik motywujqcy

do

uczenia sie matematvki
Wspomaqanie rozwoiu ucznia z qlebsza niepelnosprawnoScia intelektualna
Profilaktyka logopedyczna i wspomaqanie mowy dziecka w wieku pzedszkolnym

Kurs pzygotowujqcy nauczycieli do prowadzenia zajq6 edukacyjnych w zakresie udzielania
prerwszel pomocy
Kurs

-

szachy edukacia przyszloSci

Kurs wychowawcow koloniinych
Kurs etnoqrafii dla nauczycieli

Uczei z niepelnosprawnoScia w szkole oq6lnodostepnei i inteqracvinei NOWOSC
Tyflopedaqoqika NOWOSC
Studium doskonalenia pedaqoqiczneqo nauczycieli akademickich NOWOSC
Szkolenie ECDL BASE
Kurs pedagogiczny dla instruktor6w praktycznei nauki zawodu

i

organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykozystaniem diagnozy
funkcjonalnej
na pzykladzie wybranych specjalnych potzeb edukacyjnych dzieci i mtodzie2y
Planowanie

-

NOWOSC
Szkolenie dla ooiekun6w w 2lobku lub klubie dzieciecvm
Szkolenie na Asystenta Rodziny
STUDIA PODYPLOMOWE
Szachy

-

edukacia pzyszloSci"

Szkola Guwemantek i Guwerner6w
Nauczvciel Zawodu
Szkolnv Doradca Zawodowy

Pzywddztwo w Spoleczno6ciach Lokalnych
Pzvw6dztwo w oSwiacie
Coaching rodzinny
Tabela 47. Absolwenci CEU

Lp.

Forma zaieC

Liczba absolwent6w

1

Specjalizacja nauczycielska

147

a

Kurs na wychowawcg plac6wek wypoczynku dzieci i mlodzie2y

68

J

Kurs kierownika wypoczynku

37

Specjalizacja nauczycielska Modul_4

22

274

Razem
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12.2, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe
jest
Uniwersyteckie Cenkum Obliczeniowe (UCO) jest jednostkq o96lnouczelnian4 kt6re1 zadaniem
udostgpnianie infrastruktury obliczeniowel dla pro.iekt6w naukowych, oraz wsparcie techniczne
i merytoryczne w zakresie prowadzenia obliczeri i rozwoiu algorytm6w obliczeniowych.
UCO dysponuje infrastrukturq w postaci klastra obliczeniowego, skladajqcego siq z 78 wqzl6w
obliczeniowych polqczonych wysokopzepustowq sieciq Infiniband, wydajnego serwera plik6w
pojemnosci 36 TB oraz serwerdw pomocniczych sluzqcych do logowania, dostarczania uslug
sieciowych, archiwizacji prac rozwojowych. Czqsi wgzl6w obliczeniowych jest wyposa2ona
w wysokowydajne akceleratory obliczeniowe, w tym 24 akceleratory GPU firmy NVIDIA idwa
akceleratory Xeon Phi firmy Intel.
t)CO zanqdza r6wnie2 licencjami na nastqpujqce oprogramowanie:

o

i

r Gaussian - program do obliczei chemii kwantowei,
. Matlab - program do obliczeri in2ynierskich,
. Mathematica - program do symbolicznych obliczei matematycznych.
Z infrastruktury UCO kozystajq pracownicy UwB z Wydziat6w:
. Matematyki i Informatyki,
o Biologiczno-Chemicznego,
o Fizyki,
r Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznegowWilnie

oraz wsp6lpracownicy pracownik6w UwB z innych osrodk6w zagranicznych: Radboud uliY9.r:slty
(Holandia), Belarusian National Technical University (BialoruS), Uniwersytet Wileiski (Litwa), NVIDIA
inc. (USA) i krajowych: Uniwersytet Warszawski, Politechnika l-6dzka, Uniwersytet im, Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wy2sza Szkola Informatyki
i Zazqdzania w Pzeszowie, Politechnika Slqska, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
ogolem w UCo jest zarejestrowanych 103 u2ytkownik6w, realizujqcych 28 grantow. Na liczbq 28
grant6w skladajq siq 2 granty adminishacylne i testowe, 3 granty dydaktyczne i 23 granty naukowe.
2 tel liczby 4 granty zostaty juz zamkniQte, a 7 nie wyszlo poza Iazp rejestracji u2ytkownikow lub
wslgpnych test6w.

W rokn akademickin 201612017 infrastruktura UCO byla wykozystana w stopniu zadowalajqcym.
Srednie obciq2enie komputer6w UCO wynioslo ponad 50%, a w szczytowych miesiqcach siqgalo 70%.
Uwzglgdniajqc ograniczenia techniczne i naturalnqzmiennoSi obciq2enia pomigdzy dniami roboczymi

od pracy, przezdu2qczqsi roku 201612017 zasoby UCO byly w pelni wykorzystane.
W roku akademickim 2016/2017 wdrozono w pelni system zabezpieczei pzed wystqpieniem sytuacji
i wotnyhi

zagtala)qcych bezpieczerlstwu technicznemu infrastruktury obliczeniowei UCO

w

ramach promocji pracownicy UCO m.in
prowadzq zajgcia edukacyjne i popularyzacyjne dla mlodzie2y. Infrastruktura UCo jest r6wnie2
prezentowana'wybranym go$ciom Uniwersytetu, W latach 2016-2017 pzeprowadzono zajqcia dla
uczni6w profilu informatycznego z Zespolu Szk6l Rolniczych CKP w Bialymstoku, ucznidw ze Szkoly
Podstawowej nr 4 im. Sybirak6w w Bialymstoku, dla uczestnik6w obozu Fundacii Nowego Tysiqclecia.
UCO angaZuje sig w dzialania promocyjne uniwersytetu,

12.3. Uniwersyteckie Centrum Payrodnicze im. Profesora Andzeja Myrchy
W roku akademickin 201612017 (do korica lipca) wystawy prezentowane w siedzibie Centrum
zwiedzilo 16 476 osdb, w tym 11 646 pzedszkolak6w, uczni6w szk6l podstawowych, gimnazj6w oraz
lice6w og6lnoksztalcqcych innych szk6l ponadgimnazjalnych, student6w bialostockich uczelni
i sluchaczy Uniwersytetu lll Wieku w 441 zorganizowanych grupach, a ekspozycje prezentowane

i

w innych instytucjach obejzalo ok. 3 000 os6b. Nasze Centrum zwiedzali krajowi i zagraniczni goScie
Uniwersytetu oraz uczestnicy licznych konferencji i seminari6w organizowanych pzez wydziaty naszej
uczelni.'l\a strong internetowE Centrum reiestrowanych iest pnecietnie ok, 700 weii;i miesigcznie.

6l
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Zrealizowano wystawy czasowe

1)

,,Czterdzie6ci lat minglo..."
UwB w latach 1976-2016.

2)

ginqcy 6wiat" zorganizowana wsp6lnie z Towazystwem Geologicznym
,,Madagaskar
,,Spirife/' z Warszawy,
,,Historia Zycia na Ziemi" - wystawa prezentowana w Muzeum Regionalnym w Kozienicach.
wystawa fotografii Anetty i Jacka Borkowskich prezentujqca
,,Storczykowe fascynacje"

3)
4)
5)
6)

-

wystawa po5wiqcona powstaniu idzialalnoSci Instytutu Biologii

-

-

gatunkowe bogactwo storczyk6w w Kr6lewskich Ogrodach Botanicznych Kew Gardens
w Londynie.
do Srodka'- wystawa fotografii mikroskopowej autorstwa dr Joanny Le6niewskiej
"Zajzyjmy

pracownika Instytutu Biologii. Wystawa prezentowana byla w Centrum Handlowym ALFA.
,,Wystarczy wlos by rozpoznai ssaka" autorska wystawa fotografii mikroskopowej dr Joanny
LeSniewskiej.

7l

za naszym progiem" - wystawa fotografii profesora Marka Konazewskiego
z Instytutu Biologii i dr Janusza Kupryjanowicza z naszego Cenlrum Pzyrodniczego
,,Puszcza

po6wigcona bogactwu pzyrody Puszczy Knyszyriskiej. Wystawa prezentowana byla
w Centrum Handlowym Alfa.

8)

-

wystawa wyp2yczona z Bialowieskiego Parku Narodowego
,,Puszczaflskie rarytasy'
prezentujqca r62norodnoSi gatunkowqgzyb6w wielkoowocnikowych zwiqzanych z martwym
drewnem i bgdqcych reliktami starego pieruotnego lasu.

lmprezy masowe
Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze bralo czynny udzial, organizujqc warsztaty, pokazy i prelekcje,
w imprezach, tj.: ,,Noc Biolog6w" (226 os6b), ,,Noc Muze6W' (412 os6b), ,,Podlaski Festiwal Nauki

i

Sztuki" (642 uczeslnik6w), Dziei Akademicki (350 os6b), )fill Spotkania z naturq i sztukq
2-9.06.2017 w Supra5lu (ok. 300 os6b),
Otwarte Funduszy Europejskich" 18"Uroczysko"
"Dni
20.05.2017 (718 osdb).
Prelekcje i warsztag
1496 uczni6w w 87 grupach bralo aktywny udzialw multimedialnych warsztatach edukacyjnych ,,Ptaki

Polski". Pigciokrotnie zostaly paeprowadzone warsztaty paleontologiczne ,,Poszukiwacz
skamienialoSci" (21 nal,a podczas Dnia Akademickiego na Rynku Ko5ciuszki wziqlo w nich udzial
okolo 180 dzieci). W tzykrotnie prowadzonych warsztatach ,,Nie taki pajqk straszny, jak go malujq'
wziglo udzial 67 uczni6w. W prelekcjl wyjazdowej do Szkoly Podstawowej nr 16 w Bialymstoku
w ramach ogdlnopolskiel ,Nocy S6W' wziglo udzial 30 dzieci z klas ll-V, a w warsztatach ,,Pajqki Polski'
pzeprowadzonych dla uczni6w Szkoly Podstawowej nr 4 z Bialegostoku w Muzeum Kultury
Bialoruskiej w Hajn6wce uczestniczylo 25 dzieci z klas V-Vl.

Eksponaty
Z dotacji na pozostale koszty Centrum zakupiono 22 nowe eksponaty, a 61 okaz6w (w tym kolekcjg
53 batalion6w) otzymano w postaci darowizny.

Finanse
Od stycznia do korica lipca2017 roku z dotacli na pozostale koszty wydano 14 028,67 zl na zakup
nowych eksponatdw oraz material6w do realizacli i aran2acji wystaw realizowanych w bie2qcym roku.

12.4. 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 szczeg6lno6ci zapewnienie

sluchaczom mo2liwoici ksztalcenia ustawicznego, bez wzglgdu na posiadane pzez nich
wyksztalcenie, wiek oraz kwalifikacje zawodowe. Pzy uniwersytecie dziala rada, w sklad kt6rej
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wchodzA pzedstawiciele wszystkich wydzial6w. Rada sprawuje m,in. nadz6r merytoryczny nad
funkcjonowaniem Uniwersytetu Otwartego, w tym nad jakoSciq prowadzonego ksztalcenia.

Na dzieri 20.07.2017 r. w ofercie UO UwB znajduie sig 230 kurs6w, podzielonych na 11 stref
tematycznych. Dodatkowo w osobnej zakladce promowane sq nowe propozycie znajduiqce sig
w ofercie UO. W roku akademickim 201612017 zrealizowano:

o

o
.
o

prolekt ,,Podlaska Akademia Lider6w" w tym zorganizowane kursy:

-

Mediacje(wykladowcazewnqtzny),
Rozwiqzywanie spor6w itechnik umiejgtno6ci negocjacyjnych (wykladowca zewnehzny),
Pzyw6dztwo(wykladowcazewnQtzny),
Sztuka wystqpieri publicznych (pracownik UwB),
PR w aktywno6ci lidera (pracownik UwB),
Budowa ipraca w zespole (wykladowca zewngtzny),
Strategiczna analiza, wyszukiwanie iweryfikacja informacji oraz podejmowanie decyzji
(wykladowca zewnqtany),

Akademii Lider6w" (pracownicy UwB oraz
indywidualne sesje rozwojowe uczestnik6w
'Podlaskiej
wykladowcy zewnqtzni),
projekty w ramach um6w darowizny z Santander Universidades,
projekt NO-AUTism" - ZajQcie logopedyczne - 82 godz. (w trakcie realizacji - pracownik UwB)
"

12.5. Wschodni OSrodek Transferu Technologii
Wschodni Osrodek Transferu Technologii (WOTT) zostal powolany w dniu 25 stycznia 2017 r, WOTT
pelni rolg centrum transferu technologii i jest o96lnouczelnianq jednostkq powolanq na podstawie art.
86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyZszyn pzez Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku ipodlegajqca Rektorowi. Celem dzialalnoSci WOTT jest zazqdzanie transferem

technologii na Uniwersytecie

w

Bialymstoku oraz komercializacia wynik6w prac naukowych do

gospodarki.

W 2016 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo2yl do Uzqdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
'1
1 wniosk6w o udzielenie patentu na wynalazek (lnstytut Chemii - 9, Instytut Biologii - 1, Wydzial
Fizyki

-

1),

W 20'17 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo2yl do Uzgdu Patentowego RP 2 wnioski o udzielenie
patenlu na wynalazek (lnstytut Chemii - 2) oraz 1 do Uzqdu Patentowego w USA (Wydzial Fizyki)
Zlo2one krajowe wnioski patentowe:

-

Spos6b oznaczania aktywno6ci hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny, spos6b badania
hamujqcego wplywu inhibitor6w na aktywnoSd hydrolazy S'adenozylo-L-homocysteiny oraz

zastosowanie 2'-deoksyadenozyny (lnstytut Chemii),
Biosensor do oznaczania stq2enia enzymu katepsyny L (lnstytut Chemii),
Zlo2ony wniosek patentowy do Uzgdu Patentowego w USA:

-

A

method and system for ultrafast photomagnetic recording using

a

dielectric medium

(Wydzial Fizyki).
W 2017 roku zostaly wydane pnezUrzqd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2 decyzie o udzieleniu
na zecz Uniwersytetu w Bialymstoku patenlu na wynalazki pt.:

-

Spos6b pomiaru jednorodno6ci materialu pzewodzEcego prqd elektryczny P 405007
(Wydzial Fizyki, prof, dr hab. Kzysztof Szymaiski),
Spos6b wytwazania magnetycznych heterostruktur kobalUgranat P.407175 (Wydzial Fizyki'
dr hab. Andzej Stupakiewicz, prof, UwB, prof. dr hab. Andzej Maziewski, dr Aleksander
Stognij).

Wedlug stanu na dzieri 21.08,2017 r. 9 udzielonych patent6w na zecz Uniwersytetu w Bialymsloku
jest utzymanych w mocy, natomiast 23 zgloszenia patentowe sqw trakcie rozpatrywania.
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Realizowane projekty/uslugi badawcze

-

Wykonanie prac badawczo-uslugowych w ramach zawartej umowy z dnia25.04.2017 r. pomigdzy
Uniwersytetem w Bialymstoku a flrmq White Hill Sp. z o.o. na realizacjg czq6ci projektu firmy
produkt przyszloSci Kastra Obr6bki Metali (KKK). White Hill synergia
White-Hill Triffid
kooperacji w obszane B+R, w zakresie analizy ro6lin uprawnych i obr6bki grafiki obrazu 3D;
termin realizacji: 25.04.2017 r. - 28.02.2019 r.; calkowita warto6d umowy 492 000 zl.
pro;ekt realizowany w konsorcjum
lnkubator lnnowacyjnoSci+
Instytutem Innowacji
Technologii Politechniki Bialostockiej Sp.
o.o. (Lider), Uniwersytetem Medycznym

-

-

-

i

z

z

Bialymstoku (Partner) i Uniwersytetem w Bialymstoku w ramach programu pod nazwq
,lnkubalor Innowacyjnoici+', ogloszonego pzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy2szego
realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarzqdzania badaniani
naukowyni i komercjalizacjqwynik6w prac B+R w jednostkach naukowych i pzedsigbiorstwach
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw6j 20'14 - 2020, Priorytet lV, Dzialanie 4.4;
termin realizacji projektu: 01.02.2017 r, - 31,01.2019 r.; calkowita warto6i projektu wynosi

w

2791 1402li, w tym UwB 814 500 zl.

Projekg realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roav6j 201+2020,
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego - Narodowe Centrum
Badaf i Roaroju:
Ku2nia Konpetencji studentow Wydziahw Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki
ilnformatyki Uniwersytetuw Bialymstoku, termin realizacji projektu: 01.08.2017 r. -31.07.2020
r.;calkowita warto6d projektu wynosi 2 162 171,2221.
Ku2nia Kompetencji student6w Wydzialiw Ekononii iZazqdzania oraz Prawa Uniwersytetu
w Bialymstoku,lermin realizacji projektu: 01.08.2017r. -31.07 .2020r.; calkowita wartoSi projektu

-

-

wynosi 2 450 577,69 zl.

Kuhnia Kompetencji studentdw Wydzial6w Historyczno-Socjologbznego, Filologicznego oraz
Pedqogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku; termin realizacli projektu: 01.08.2017 r, 31.07 .2020 r.; calkowita warto56 projektu wynosi 1 489 174,11

zl.

- now kierunek UwB ,szyty" na miarq potzeb spolecznogospodarczych; termin realizacji projektu: 01.08.2017 r, - 30.09.2019 r.; calkowita warto6i
Chemia Kryminalistyczna

i

Sqdowa

projektu wynosi 825 341,93 zl.

Kryninalne zagadki Kampusu UwB; lermin realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r.;
calkowita warto6d projektu wynosi 227 478,562tr.
Filozofbzne torum aWywnoSci spolecznejUniwersytetu w Bialymstoku"; termin realizacji projektu:
14.08.2017 r. - 12.07 .2019 r.; calkowita warto$C projektu wynosi 90 877,50 zl.

12.6. Uniwersyteckie Centrum Kultury
W okresie od wzeSnia 2016 do lipca 2017 roku w UCK zrealizowano ponad 50 wydazeri kulturalnych

iartystycznych, takich jak spektakle teatralne, pokazy filmowe, wystawy, warsztaty, spotkania
dyskusyjne. Odbylo sig pigi premier spektakli ,,Modlitwa. Teatr powszechny" (Pracownia Sztuki
Spolecznej), ,,Wadcy" (Teatr Latamia i Teatr Klepisko), ,,Ka2dy jest graczem" z udzialem mlodzie2y
czeczeiskiej (Stowazyszenie Edukacii Kulturalnej Widok),
(w ramach stypendium
"Edynn"
prezydenta
artystycznego
miasta) i ,Teatzyk" z udzialem os6b niepelnosprawnych intelektualnie
(Towazystwo Wspierania Inicjatyw Spolecznych ALPI). Na scenie UCK wystqpil tak2e kanadylski
Selfconscius Thealre ze spektaklem ,We Keep Coming Back". Nawiqzano wspolpracg z licznymi
niezale2nymi tw6rcami, organizacjami spolecznymi i instytucjami kultury, w6r6d nich z Teakem
Wierszalin, Akademiq Teatralnq im. Aleksandra Zelwerowicza w Bialymstoku, Galeriq Arsenal
i Muzeum Podlaskim w Bialymstoku, UCK bylo parlnerem Festiwalu Teatru Bialoruskiego Ode,
Migdzynarodowego Festiwalu Film6w Kr6tkometra2owych Zubrofta, Objazdowego Festiwalu Watch
Dogs Prawa Czlowieka w Filmie, Festiwalu Kalejdoskop, programu Brave Kids. GoSdmi UCK byli
migdzy innymi kompozytor Kzesimir Dgbski, fotograf Tomasz Sikora, pisarka Aneta Prymaka-Oniszk.

-
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Dzigki zaanga2owaniu sludent6w powstala Pracownia Eko-Plastyczna. Otwarte seminaria organizuje

Zespol Badari Regionalnych. Dzialalno66 UCK wspiera Fundacja Uniwersytetu w Biafymstoku.
Wydazenia organizowane w Centrum skierowane sqnie tylko do spoleczno5ci akademickiej, ale te2
do innych mieszkaic6w Bialegostoku. Informacje na temat dzialalno6ci UCK zamieszczane sq na
stronie facebook.com/uniwersyteckieck, stronie gl6wnej i profilu facebookowym uniwersytetu oraz
rozsylane za po6rednictwem Informatora Uniwenyteckiego pzez Dzial Rektorskt.

12.7. Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku
Fundacja Uniwersyletu w Bialymstoku Universitas Bialostocensis jest niezale2nq organizaciq
pozarzqdowa" utwozonq w 2004 r. Gl6wnym celem Fundacji, zgodnie z $ 6 Statutu, jest
organizacy.jne, zeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Bialymstoku w zakresie
dzialalno6ci dydaktycznej, naukowej, studenckiej, kulturalnej samopomocowej. DzialalnoSciq
Fundacji kieruje Katazyna Niziolek - prezes, Prace zazqdu nadzoruje rada, kt6rq twozq dziekanl
wszystkich wydzial6w Uniwersytetu i dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, a jej pracom pzewodniczy

i

Rektor.

W roku akademickin2016l17 dzialania Fundacji wsp6lfnansowane byly (i s4 w pzypadku projekt6w
bie2qcych) pzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uzqd Marszalkowski Wolewodztwa
Podlaskiego oraz Uzqd Miejski w Bialymstoku. Sqto dotacje pzyznane na projekty: ,,Modlitwa. Teatr
powszechny", ,,Kultura wielu glosow pzeszlo6i i tera2niejszoSd" oraz ,,Bialostockie golemy
performowanie lokalnej pamigci".

-

-

Realizujqc cele statutowe, od 2014 r. Fundac.ia dztala popzez pracownie: Pracownig Sztukt
Spolecznej, kt6rej koordynatorkq jest Katazyna Niziolek, oraz Pracowniq Metodyki i Projektowania
Edukacji Migdzykulturowej, kt6rej koordynatorkq jest Anna Mlynarczuk-Sokolowska.

1)

Pracownia Sztuki Spolecznejjest nieformalnym, otwartym i interdyscyplinamym pzedsigwzigciem
o charakteze badawczym, edukacyjnym, kulturalnym i spolecznym.
Cele Pracowni: projektowanie i realizacja badair aktywizujqcych i wykozystujqcych metodologig
opartE na sztuce (art-based research practicel oraz badari zorientowanych tematycznie na sferq
kultury,

Dzialania zrealizowane w roku akademickim 20'16/17:
a) Metoda ustawieh narodowych. We wze5niu 2016 r, projekt zaprezentowany zostal podczas
of the Arts" - European Sociological Association.
konferencji Research Network
"Sociology

Udzial zostal dofinansowany pnez Instytut Adama Mickiewicza Warsztat pzygotowali
i pzeprowadzili: Kalanyna Niziolek, Michal Stankiewicz, Dobromir Dymecki i Katol

b)

Dworakowski.
Modlitwa. Teatr powszechny spektakl partycypacyjny, projekt performatywno-partycypacyjny

Fundacji UwB zapoczqtkowany w 2016 r. ,,Modlitwa. Teatr powszechny" jest otwartq
scenicznq adaptacjq reportaZu noblistki Swietlany Aleksilewicz ,,Czarnobylska modlitwa.
Kronika pzyszlo6ci", powstalq dzigki wsp6lpracy re2ysera Michala Stankiewicza i Katazyny
Niziolek, kuratorki projektu dzigki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(z programu ,,Kultura dostgpna") oraz Uzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podlaskiego
Ponadto podczas realizacji projektu nawiqzano wspolpracg z Centrum im Ludwika
Zamenhofa w Bialymstoku, Gminnym O6rodkiem Kultury w Czeremsze, Gminnym Centrum
Kultury w Gr6dku, Festiwalem Sopot Non-Fiction iTeatrem Boto w Sopocie, Instytutem
Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Cenlrum Sztuki Wsp6lczesnej
Zamek Ujazdowski. Projekt kontynuowany jest w roku 2017
pneszlo{i teralnleiszo(n. Cykl spotkafi, odbywajqcych sig
Kuftura wielu glos6w
w Uniwersyteckim Centrum Kultury, o tematyce kulturalnej i historycznej, realizowanych
w konwencji rozmowy z udzialem goSci i zgromadzonej publiczno6ci oraz wydazerl
o charakteze artystycznym. W ramach projektu:
,

c\

-

i
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odbylo sie spotkanie z kompozytorem Kzesimirem Dqbskim na temat jego ksiq2ki Nic nie
jestw ponqdku. Wolyh - moja rodzinna histoia (Warszawa 2016)oraz MagdalenqWleklik
i Mateuszem Tymurq- tw6rcami pzedstawienia ,,Wadcy",

zaprezentowany zostal spektakl ,,Modlitwa. Teatr powszechny" w re2yserii Michala
Stankiewicza i pod opieka kuratorskq Katazyny Niziofek z udzialem bialostoczan
(w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki),

czytanie performatywne reporla2u Bie2ehstwo 1915. Zapomniani uchod2cy Anely
Prymaki-Oniszk (pod haslem ,,Bie2enki i tlumaczki"), kt6remu towazyszyla dyskusja
i

spotkanie z autorkq.

Projekt ,,Kultura wielu glos6w" realizowany
w Bialymstoku.

d)

w roku akademickim 20162017

jest dzigki dotacji Uagdu

-

peformowanie lokalnej pamigci to proJekt, kt6ry zaklada
Bialostockie golemy
wyprodukowanie pzedstawienia teatralnego opartego na historii zakoiczonego klgskq
powstania w getcie bialostockim (1943 r.), odtwozonej na podstawie Swiadectw m6wionych
literackich, pamiqtnik6w, dokument6w innych 2r6del, oraz organizacjg wydazei
towazyszqcych pracy i prezentacjom spektaklu, takich lak warsztaty i dyskusja. Uczestnikami
projektu sq mlodzi tw6rcy teatru i badacze r62nych dziedzin (historycy, literaturoznawcy,
socjologowie), za6 odbiorcami - mlodzie2 szkolna, studenci i wszyscy zainteresowani
mieszkaicy Bialegostoku i Podlasia, Projekt bgdzie realizowany w Uniwersyteckim Cenhum
Kultury. Projekt jest finansowany pnez Urzqd Miejski w Bialymstoku oraz Urzqd
Marszalkowski Wojew6dztwa Podlaskiego. Prapremiera spektaklu bgdzie miala miejsce

i

i

w grudniu 2017 roku.

e)

Miejskiego

Wystawa Niewidzialne miasta. Przy wsparciu Fundacji UwB,

I

lipca 2017

roku

w Uniwersyteckim Centrum Kultury odbylo sig otwarcie wystawy fotograficznej ,,Niewidzialne
miasta" - inspirowanej ksiqTkq ltalo Calvino pod tym samym tytulem, pzygotowanej pzez
student6w 40+ studi6w wschodnich UwB w ramach pzedmiotu ,Sztuka i reklama spoleczna"
pod kierunkiem dr Katazyny Niziolek. Na wystawg zlo2yly siq wykonane pzez student6w
fotografie Bialegostoku stanowiqce zapis lektury ksiq2ki w kontek3cie cech estetycznych

pzestzeni miejskich, opattzone cytatami.
Pracownia Metodyki
Projektowania Edukacji Miqdzykulturowej skupia teoretyk6w
praktyk6w zainteresowanych metodycznymi aspektami edukacji miqdzykulturowej oraz
projektowaniem praktycznych dzialai z tego zakresu. Stanowi plaszczyzng interdyscyplinarnych
dzialari edukacyjnych, naukowych
kulturalnych o charakteze spolecznym. Dzialania
i spolecznych r62nych

i

i

i

zrealizowane w roku akademickim 2016/'17:
a) Prezentacja Dialog z lnnym edukacja niqdzykufturowa w praktyce podczas konferencji
,,Edukacja kulturowa w wojew6dztwie podlaskim" W hakcie konferencji adresowanej do osob
zainteresowanych edukacjq kulturowq zostaly zaprezentowane dzialania oraz publikacje
Fundacji Uniwersytetu w Bialymstoku z zakresu edukacji migdzykulturowej. Celem prezentacli
bylo upowszechnianie innowacyjnych praktyk edukacyjnych realizowanych pzez Fundacjg.

-

b)

Organizatorem byl Wojew6dzki OSrodek Animacji Kultury, Narodowe Cenlrum Kultury,
Publikacja ksiq2ki Anny Mlynarczuk-Sokolowskiel ,,Teoria praktyka miqdzykulturowej
edukacji nieformalnej w kontek3cie dzialai adresowanych do dzieci". Publikacja zostala
sfinansowana pzez \Nydzial Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku (fundusz

i

Badania Mlodych Naukowc6w). Konkurs R62norodno66 pnestneniq dialogu, Vlll edycja
wojew6dzkiego konkursu zostala zrealizowana pod haslem
szansq poznawania

"Podr62e
Innego". Konkurs adresowany byl do dzieci
wwieku pzedszkolnym
i szkolnym. Jego celem bylo ksztaltowanie wra2liwo6ci na odmiennoSi popzez tw6rczq

aktywno3d (plastyczn4 literack4 fotografi cznq).
Pozostale dzialania
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a)

Fundusz Pomocy Stypendialnej, kt6rego celem jest wspieranie w postaci stypendi6w edukacii

dzieci zmarlych pracownik6w Uniwersytetu. W roku akademickin 2016117 pzychody
Funduszu stanowily darowizny pracownik6w Uniwersytetu w lqcznej kwocie 6840,00 zt.
Stypendia wyplacono 7 osobom w tqcznej kwocie 6100 zl.

12.8. Gh6r Akademicki
W roku akademickim 2016/2017 dr hab. Edward Kulikowski, prof. UwB dyrygent Chdru Akademickiego
Uniwersytetu w Bialymstoku obchodzil40-lecie swojej pracy artystycznej. Z tej okazji na poczqtku roku

akademickiego odbyl sig uroczysty koncert w Auli Dydaktyczno-Widowiskowej Wydzialu Pedagogiki
iPsychologii UwB. Za 40-letniqpracg artystycznqz Ch6rem UwB, dr hab. Edward Kulikowski, prof.
UwB zostal odznaczony srebrnym medalem Gloria Artis.
Zespol wystgpowal r6wnie2 w Opeze i Filharmonii Podlaskiej z okazji 190. rocznicy Smierci Ludwiga
van Beelhovena wykonujqc dzielo kompozytora - lX Symfonig d-moll op. 125, w towazystwie innych
akademickich ch6r6w Bialegostoku, orkiestry OiFP oraz uznanych solist6w. Podczas minionego roku
akademickiego Ch6r UwB wystgpowal podczas wielu uroczystoSci akademickich, a w szczeg6lno5ci
imprez zwi4zanych z obchodami 20Jecia Uniwersytetu w Bialymstoku: uroczysto5ci nadania tytulu
doktora honoris causa prof. Zbigniewowi Galusowi, prof. Adamowi Hulanickiemu oraz Maestro

Jezemu Maksymiukowi.
Tradycyjnie zesp6l wykonal cykl koncert6w pie5ni patriotycznych oraz kolgd i pastoralek, Wraz
z Hufcem ZHP w Bialymstoku wsp6lorganizowal kolejnq edycjq Charytatywnego Koncertu Kolqd na
zecz Domu Dziecka Nr 2 w Bialymstoku oraz Charytatywny Koncerl na Eecz Hospicjum
Stacjonarnego w Bialymstoku ,,Dom Opatzno5ci Bo2ej". W pzeciqgu roku akademickiego201612017
Ch6r bral r6wnie2 udzial w Festiwalu Cameralis et Sacralis w Choroszczy oraz w Festiwalu Ch6r6w
i Orkiestr w Toskanii (Wochy).
Ch6r Akademicki Uniwersytetu w Biatymstoku w roku akademickin 2016117 koncertowal ponad
dwadzie5cia razy w Bialymstoku, regionie i za granic4

12.9. Uniwersytet lll Wieku
Stowazyszenie Uniwersytet Tzeciego Wieku w Bialymstoku jest zarejestrowane w Krajowym
Rejestze S4dowym pod nr 0000049041 , a od 2004 r, posiada status organizacji po2ytku publicznego
Stowazyszenie nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej, a swojq dzialalnosi opiera na pracy
spolecznej czlonkdw oraz Sci5le wsp6lpracuje z wy|szymi uczelniami miasta Bialegostoku
i Wojew6dzkim Osrodkiem Animacji Kultury. Liczba sluchaczy Stowazyszenia na koniec roku
akademickiego 201612017 wynosi 552 sluchaczy, w tym 464 kobiet i 88 mQiczyzn.
Wyklady i wsp6lpraca z uczelniami wyiszymi w Bialymstoku
W roku akademickin201612017 podobnie jak w latach ubieglych, wyklady odbywaly sig w oparciu
o bazg materialnq Uniwersytetu w Bialymstoku. Miejscem wykladow byla Aula Wydzialu Prawa pny
ul. A. Mickiewicza 1. W omawianym okresie czlonkowie UTW wystuchali 16 wyktad6w z r62nych
dziedzin jak: zdrowie, kultura starozytna, prawo, religia, architeklura, zmiany klimatyczne, historia,
wynalazki wsp6lczesnego Swiata
Wykladowcami byli pracownicy naukowi wy2szych uczelni Uniwersytetu w Biatymstoku, Uniwersytetu
Medycznego, Archidiecezjalnego Wy2szego Seminarium Duchownego, Politechniki Bialostockie,,
Wy2szej Szkoly Finans6w i Zarzqdzania, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pzedstawiciele
instytucji: Shazy Miejskiej Uzgdu Miasta w Bialymstoku oraz Podlaskiego Cenhum Psychogeriatrii
w Bialymstoku. Program zajg0 byl zatwierdzany pzez Radg Programow4 w sklad kt6re1 wchodzq
zalo2yciele i pzedstawiciele naszego UTW, wyZszych uczelni oraz WOAK w Bialymstoku.
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Po ka2dym wykladzie, wzorem lat ubieglych, Wojewodzki O6rodek Animacji Kultury w Bialymstoku
zapewnial nam program artystyczny, na kt6ry skladaly siq koncerty uczni6w szkol muzycznych,
ch6r6w bialostockich oraz innych zespol6w artystycznych, dzialajqcych na terenie naszego miasta.
Wyklady uSwietnialy r6wnie2 sekcje artystyczne dzialajqce pzy naszym uniwersytecie: sekcja
wokalno-taneczna,,Podlaskie Korale" oraz sekcja teatralna,,Metafora".

W ramach wspolpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydzialem
Instrumentalno-Pedagogicznym w Bialymstoku wysluchaliSmy 5 koncert6w muzyki klasycznej
i rozrywkowej w wykonaniu student6w i profesor6w uczelni.

i

z

Studenci
Wydzialu Pedagogiki Psychologii oraz Wydzialu Historyczno-Socjologicznego
opracowywali ankiety i zebrali materialy do swoich prac magisterskich i doktoranckich na temat zycia,
pasji i zainteresowai ludzi starszych nale2qcych do UTW.
Zajgcia fakultatywne w muzeach
W roku akademickin 201612017 byli$my na 23 spotkaniach w muzeach naszego regionu, podczas
kt6rych wysluchaliSmy wyklad6w polqczonych tematycznie ze zwiedzaniem wystaw: w Muzeum
Podlaskim - 12 razy,Muzeum Wojska - 8 razy, Uniwersyteckim Centrum Pzyrodniczym im. Prof. A.
Myrchy - 3 razy. Zajgcia w muzeach cieszqsig du2ym zainteresowaniem sluchaczy.
Odbyly sig r6wnie2
G6rnickiego,

3 razy zalqcia fakultatywne organizowane w Ksiq2nicy Podlaskiej im, Lukasza

Zajgcia w sekcjach
W roku akademickin 201612017 w sekcjach uczestniczylo ponad 498 os6b.
Sprawozdanie f inansowe
Sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiqzuj4cymi pzepisami zostalo spozqdzone
kalendazowy i obejmule okres od dnia 01.01.20'16 r. do dnia 31.12.2016 r.

za

rok

W 2016 r. uzyskano pzychody z nastgpulqcych 2r6del:

r
.
r
.
o

o
r

wplaty z tytulu wpisowego iskladek czlonkowskich

- 49 400 zl

nagrody w konkursach
wp.laty sluchaczy jako uczestnik6w imprez, wycieczek
wplaty z tytulu 1% od podatku dochodowego

- 500 zl
- 37 860,60 zl
- 2 616,10 zl

inne wplaty i nadwy2ka pzychod6w nad kosztami za ubiegly rok - 20 570,85 zl

-202l,

wplata wspierajqca

pzychody finansowe
- 2,66 zl
W roku 2016 paychody ze skladek czlonkowskich w stosunku do 2015 roku zmalaly o 2 650

zl.,

tj.

o 5,4%.

Wplywy uzyskane z 1% podatku dochodowego pzeznaczono m.in. na zakup material6w do
scenografli, strol6w scenicznych, doplaty do Dnia Seniora inauguracji roku akademickiego,
dofinansowania wycieczki promowej, zakup material6w malarskich, fotograficznych, mikrofon4-kanalowego bezpzewodowego dla sekcji ,Podlaskie Korale', zakup lampy blyskowej do aparatfotograficznego
W roku 20'16 ponie5li5my koszty og6lem 101793,422tr,w

.
o

koszty dzialalnoSci

lyn:

statutowej -72997 ,64 zt

- 28795,78 zl.
Wynik finansowy netto, stanowiqcy nadwy2kg pzychod6w nad kosztami wyni6sl
i powigkszy pzychody 2017 r.
kosztyadministracyjne

9

176,77 zl

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostalo w marcu 2017 r. zatwierdzone pzez Walne
Zgromadzenie Czlonk6w, pzedlo2one I Uzgdowi Skarbowemu w Bialymstoku oraz ogloszone

Uniwersyiel w Bialymsloku

w bazie organizacji pozazqdowych

-

Sprawozdanie z dzialalnosciw roku akademickim 2016/2017

prowadzonej

pzez Ministerstwo Rodziny, Pracy

i

Polityki

Spolecznej.

12.10, Klub Uczelniany AZS
reprezentowal uczelniq w Podlaskiej
Akademickiej Lidze Miqdzyuczelnianej w nastgpujqcych dyscyplinach sportowych: pilka siatkowa
kobiet i mq2czyzn, pilka koszykowa kobiet i mg2czyzn, pilkanolnamg2czyzn, lekkoatletyka, plywanie,

W roku akademickim 201612017 Klub Uczelniany AZS

tenis stolowy, tenis ziemny, trojb6i silowy, siatk6wka pla2owa kobiet i mQic4zn.
Podczas Akademickich Mistzostw Polski reprezentanci Uniwersytetu w Bialymstoku wzigli udzial
w nastgpujqcych zawodach: plywanie, lekka atletyka, siatk6wka kobiet img2czyzn, siatk6wka pla2owa
kobiet i mg2czyzn oraz trojboj,
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