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Słowo wstępne 

Szanowni Państwo, 

 

chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z kolejnego roku kadencji rektora. 
 

W roku 2020 jesteśmy w momencie, gdy prawie wszystkie elementy ustawy 

zaczynają mieć znaczenie. Szkolnictwo wyższe jest w okresie głębokich zmian 

strukturalnych. Uczelnie coraz silniej konkurują o środki finansowe, a przede wszystkim               

o możliwości rozwoju. Nie jest to rywalizacja wyrównana, bo z założenia uczelniom 

średnim jest dużo trudniej, co wynika w znacznej mierze z przeszłości, gdy wielkość 

jednostki decydowała o większości parametrów działalności uczelni. 

Nowa ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów polskiej nauki. Mam jednak 

nadzieję, że po kilku latach będziemy mogli powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy okresu 

zmian i nasza sytuacja jest wyraźnie lepsza. Szczególnie, gdy chodzi o obszar badań 

naukowych i prowadzenie kierunków studiów. 

Zmiany w szkolnictwie wyższym odbywają się w czasie głębokich przemian w kraju 

i na świecie. Szereg procesów gospodarczych i społecznych przebiega zupełnie inaczej 

niż w ostatnich czasach i powoduje powstawanie zupełnie nowych warunków działania. 

Wynika to z głównie z występującej pandemii i zmian sposobów i zakresu działania uczelni. 

Bardzo dynamiczna jest również sytuacja geopolityczna. Pytania co do przyszłości nie 

dotyczą zatem tylko naszego obszaru czy społeczności, ale chyba i całej cywilizacji. 

Uniwersytet jako jedna z najstarszych instytucji społecznych musi stawić czoła temu 

wszystkiemu. To wyjątkowe wyzwanie, ale cała historia uczelni to historia wyzwań 

naukowych, których osiąganie dało ludzkości wiele pozytywnych efektów. Kilkaset lat 

trwania uniwersytetów pozwala zatem i dziś spojrzeć optymistycznie w przyszłość. 

Mam nadzieję, że szereg negatywnych procesów się odwróci, że Uniwersytet stanie 

się instytucją, w której najszybciej wróci czas normalnej pracy i studiowania. 

 
 

      Z poważaniem 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski  

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
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1. Władze rektorskie  
Kadencja 2016−2019 

Rektor   
prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski  
Prorektorzy 
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB     ds. studenckich 
dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB    ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej 
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński     ds. kształcenia 
prof. dr hab. Izabela Święcicka     ds. nauki 

Kadencja 2019 

Rektor   
prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski  
Prorektorzy 
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB     ds. studenckich 
dr hab. Jarosław Matwiejuk     ds. rozwoju  
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński     ds. kształcenia 
prof. dr hab. Izabela Święcicka     ds. nauki 

2. Działalność Senatu i Rektora 

2.1. Skład Senatu – kadencja 2016–2020  

Rektor    
prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski 
Prorektorzy 
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB     ds. studenckich 
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński    ds. kształcenia   
prof. dr hab. Izabela Święcicka    ds. nauki   
Dziekani 
dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB     Wydział Biologii 
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz    Wydział Ekonomii i Finansów 
prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski    Wydział Filologiczny  
prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski    Wydział Fizyki  
dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska, prof. UwB Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 

prof. dr hab. Mirosław Sobecki      Wydział Nauk o Edukacji 
dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB   Wydział Prawa 
Pracownicy samodzielni  
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB           Wydział Biologii 
dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz, prof. UwB     Wydział Ekonomii i Finansów 
prof. dr hab. Krzysztof Rafał Szymański                            Wydział  Fizyki  
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB                    Wydział Filologiczny 
dr hab. Krzysztof Korotkich     Wydział Filologiczny 
prof. dr hab. Cezary Kuklo                 Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 

prof. dr hab. Anatol Odzijewicz              Wydział Matematyki  
dr hab. Krzysztof Piotr Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB Wydział Matematyki  
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz              Wydział Nauk o Edukacji 
prof. dr hab. Leonard Etel                                          Wydział Prawa 
prof. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski   Wydział Prawa 
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dr hab. Andrzej Igor Jackiewicz    Wydział Prawa 
Pracownicy niesamodzielni   
dr Piotr Guzowski               Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 
dr Katarzyna Winiecka             Instytut Socjologii 
dr Marek Kruk      Instytut Zarządzania 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  
mgr Jadwiga Maj                                       Wydział Chemii 
mgr inż. Aneta Aleksandrowicz                administracja centralna  
dr Patrycja Goryń     administracja centralna 
Przedstawiciele studentów     
Wojciech Skrodzki     Wydział Prawa  
Dawid Charkiewicz     Wydział Prawa 
Kamil Łapiński      Wydział Fizyki 
Diana Anna Rudczuk     Wydział Nauk o Edukacji 
Z głosem doradczym 
dr hab. Jarosław Matwiejuk    prorektor ds. rozwoju 
prof. dr hab. Joanna Karpińska    dziekan Wydziału Chemii 
dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB   dziekan Wydziału Matematyki 
prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska  dyrektor Instytutu Filozofii 
prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk    dyrektor Instytutu Informatyki 
dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB  dyrektor Instytutu Socjologii 
dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska, prof. UwB  dyrektor Instytutu Studiów Kulturowych 
dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB   dyrektor Instytutu Zarządzania 
dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku  

w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 

prof. dr hab. Marek Gębczyński    były rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
prof. dr hab. Adam Jamróz     były rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
mgr Tomasz Zalewski     kanclerz  
dr Katarzyna Łyszczarz     kwestor  
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB   przewodniczący NSZZ „Solidarność”  
dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB          przewodniczący ZNP pracowników UwB 
mgr Agnieszka Gryka           przewodnicząca Związku Zawodowego 

Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze 
Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu 
w Białymstoku 

dr Kamil Goryń  przewodniczący Związku Zawodowego 
Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku 

Zaproszeni goście 
mgr Agnieszka Bujakowska    dyrektor Biura Rektora 
mgr Katarzyna Dziedzik     rzecznik prasowy  
mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk     radca prawny  
Mateusz Sarnacki  przewodniczący Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu w Białymstoku 

2.2. Komisje UwB i pełnomocnicy Rektora 

W roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku działały: 
komisje senackie 

Senacka Komisja ds. Nauki 
Przewodnicząca prof. dr hab. Izabela Święcicka 
Senacka Komisja ds. Kształcenia 
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Przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Śleszyński 
Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia 
Przewodniczący prof. dr hab. Leonard Etel 

komisje oceniające i dyscyplinarne 
Ogólnouczelniana Komisja Oceniająca 
Przewodniczący prof. dr hab. Cezary Kuklo 
Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich 
Przewodniczący prof. dr hab. Cezary Kulesza 
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów 
Przewodnicząca dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz 
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów 

inne komisje 
Uczelniana Komisja Wyborcza 
Przewodniczący dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB 
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna  
Przewodniczący dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB 

komisje rektorskie 
Pozawydziałowa Komisja Oceniająca  
Przewodniczący dr hab. Robert  Poczobut, prof. UwB 
Zespół ds. monitorowania i wdrażania strategii Uniwersytetu w Białymstoku 
Przewodniczący dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB 
Uniwersytecka Komisja ds. Własności Intelektualnej 
Przewodnicząca dr Magdalena Rutkowska-Sowa 
Rektorska Komisja ds. przyznania stypendiów dla studentów i pracowników Uniwersytetu  
w Białymstoku oraz Nagrody Santander Universidades ufundowanych przez Fundację Banku 
Zachodniego WBK S. A. 
Przewodniczący dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB 
Uczelniana Komisja ds. wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w Uniwersytecie  
w Białymstoku oraz zespołów działających w ramach Komisji 
Przewodniczący dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB 

pełnomocnicy Rektora 
ds. informacji niejawnych − mgr Piotr Kalinowski 
ds. Centrum Edukacji Ustawicznej − dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB  
ds. jakości kształcenia − dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB 
ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku − dr hab. Rafał Dowgier 
ds. klastrów − dr Arkadiusz Niedźwiecki 
ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury − dr Katarzyna Niziołek 
ds. osób niepełnosprawnych − dr Patrycja Goryń 
ds. tworzenia studiów międzyuczelnianych − dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 
ds. własności intelektualnej − dr Magdalena Rutkowska-Sowa 
ds. umiędzynarodowienia – dr Zofia Karczewska 
ds. promocji nauki − dr hab. Aneta Petelska 
ds. realizacji Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej − dr Artur 
Konopacki 
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2.3. Uchwały Senatu 

Uchwały Senatu 
W roku akademickim 2019/2020 Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 177 uchwał  
w sprawach: 
1. personalnych: 

• zaopiniowania kandydata na rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020–2024 (1), 

• zatrudnienia na stanowisko profesora i profesora uczelni (17), 

• wniosków o nadanie Medalu Komisji Narodowej, wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, 
nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu”, przyznania „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku” 
(4), 

• poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych  
w dyscyplinie nauki prawne dr. hab. Andrzejowi Panasiukowi (1), 

• poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych  
w dyscyplinie nauki prawne dr. hab. Leszkowi Jackowi Wieczorkowi (1), 

• powołania przewodniczącego komisji doktorskiej w procedowaniu przewodów doktorskich 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (1), 

• nadania mgr. Jakubowi Piotrowi Barszczewskiemu stopnia naukowego doktora  
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (1), 

• przedstawienia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego (1), 

• powołania członków Kapituły Godności Honorowych Uniwersytetu w Białymstoku (2), 

• powołania przewodniczącego i członków: komisji senackich (12), ogólnouczelnianej komisji 
oceniającej (4), 

• powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego oraz członków: Uczelnianej Komisji 
Wyborczej (2), komisji dyscyplinarnych (6), 

• uzupełnienia składu: komisji senackiej (1), Uczelnianej Komisji Wyborczej (1), Komisji 
Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich (1); 

2. dydaktycznych, studenckich i doktoranckich:  

• zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• wzoru świadectwa ukończenia: studiów podyplomowych (1), kursu dokształcającego (1),  

• wzorów: dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uniwersytet  
w Białymstoku (1), dyplomu honorowego Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• określenia szczegółowych zasad wprowadzania i zastosowania rozwiązań alternatywnych dla 
studiujących osób niepełnosprawnych (1), 

• ustalenia programu studiów podyplomowych (13),  

• ustalenia i zmiany programu studiów (48), 

• zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021 (1), 

• warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, 
studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 (4) oraz 
2021/2022 (1), 

• zasad przyjmowania na studia, od roku akademickiego 2023/2024, laureatów i finalistów olimpiad 
stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych 
 i ogólnopolskich (1),  

• szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 
konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich (1),  
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• wytycznych do przygotowywania projektów programów studiów na określonym kierunku, 
poziomie i profilu (1), 

• ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia  
w Uniwersytecie w Białymstoku (1); 

3. nauki:  

• wzorów dyplomów doktorskich i wzoru dyplomu habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet 
w Białymstoku (1), 

• zatwierdzenia tłumaczenia na języki obce wzorów odpisów dyplomów doktora  
i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku (1), 

• szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz 
sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej (2),  

• sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich (3),  

• zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz 
zwalniania z tej opłaty (1),  

• powołania w przewodzie doktorskim: komisji egzaminacyjnych (4), recenzentów (3), 

• zmiany tematu rozprawy doktorskiej (2); 
4. innych istotnych dla Uniwersytetu:  

• zmiany Statutu Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• zatwierdzenia sprawozdania rektora z realizacji Strategii rozwoju Uniwersytetu  
w Białymstoku na lata 2014−2024 (1), 

• zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• powołania i zakresu działania komisji senackich (6), 

• zatwierdzenia zarządzenia rektora w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania 
posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych 
w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• zasad i trybu przyznawania tytułów i odznaczeń uniwersyteckich oraz trybu występowania 
o nadanie orderów i odznaczeń państwowych (1), 

• uchylenia uchwały senatu w sprawie ustalania wysokości honorarium w wynagrodzeniu 
wynikającym ze stosunku pracy (1), 

• ustalenia liczby mandatów do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w poszczególnych grupach 
pracowników oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów na kadencję 2020−2024 (1), 

• utworzenia okręgów i rozdziału mandatów na poszczególne okręgi i grupy dla wyboru członków 
Kolegium Elektorów Uniwersytetu i przedstawicieli do Senatu z grona pracowników Uniwersytetu 
na kadencję 2020−2024 (1), 

• ustalenia liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu 
w Białymstoku na kadencję 2020−2024 (1), 

• uchylenia uchwał Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia 
Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych, Studia Podyplomowe 
Matematyki, Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą, 
obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 (1), 

• poparcia Uchwały intencyjnej Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 
września 2020 r. (1), 

• zmian w strukturze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (9). 
Zarządzenia Rektora 
W roku akademickim 2019/2020 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 109 zarządzeń ustalających, 
zmieniających lub uchylających dla Uniwersytetu w Białymstoku zasady w zakresie: 

• Regulaminu pracy Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• Regulaminu wynagradzania Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku (4), 
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• Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu  
w Białymstoku (2), 

• regulaminu: Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia (1), funkcjonowania Biblioteki 
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia (1), 

• regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy (1), 

• regulaminu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (1), 
• Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku (2), 

• Instrukcji obiegu dokumentów księgowych Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• Instrukcji ustalającej zasady likwidacji i zbywania zbędnych i zużytych składników majątkowych 
Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• powołania w Uniwersytecie w Białymstoku Komisji ds. kontroli zarządczej (1), 

• stosowania nazw podstawowych jednostek organizacyjnych i filii Uniwersytetu  
w Białymstoku w tłumaczeniu na język łaciński oraz angielski (2), 

• określenia zasad nadawania tytułu „profesor-senior Uniwersytetu w Białymstoku" (1), 

• trybu i zasad udzielania zgody rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (1), 

• szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich (1), 

• zasad wydawania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym  
w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• zasad rozliczania i finansowania kosztów realizowanych godzin dydaktycznych  
w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów 
Uniwersytetu w Białymstoku, wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicę i wzoru wniosku 
rozliczenia kosztów podróży zagranicznej (1), 

• określenia wzorów druków obowiązujących przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych 
pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• ustalenia w Uniwersytecie w Białymstoku wykazu prac szczególnie niebezpiecznych  
i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu (1), 

• określenia zasad składania wniosku o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycielowi 
akademickiemu (1), 

• dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora  
i profesora uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• ustalenia wzorów wniosków o udzielenie płatnego urlopu naukowego i wzoru sprawozdania 
z realizacji zaplanowanych prac w trakcie płatnego urlopu naukowego oraz wzoru wniosku 
o udzielenie płatnego urlopu (1), 

• wprowadzenia wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego i wzoru protokołu 
komisji oceniającej w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• zasad dokonywania oceny przez studentów i doktorantów nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
w Białymstoku (1), 

• powołania rad dyscyplin (16),  

• określenia wzorów decyzji i umów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego (1), 

• wzorów wniosków w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, prowadzonym 
w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań  
o nadanie stopni naukowych (1), 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2019/2020 

12 

 

• zasad postępowania w przewodach doktorskich wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r., 
w których stopień naukowy nadaje Senat Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• zasad sporządzania dyplomów doktora i doktora habilitowanego oraz zasad promowania doktora 
i doktora habilitowanego (1), 

• szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów do szkół doktorskich (1) oraz na studia 
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (2), 

• liczby miejsc na rok akademicki 2020/2021 w poszczególnych szkołach doktorskich (1) oraz na 
poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (1), 

• organizacji roku akademickiego 2019/2020 (1) oraz 2020/2021 (1) w Uniwersytecie 
w Białymstoku, 

• prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz 
przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r.  
w Uniwersytecie w Białymstoku (2), 

• prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz 
przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021  
w Uniwersytecie w Białymstoku (2), 

• obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych, korzystania 
z infrastruktury i przeprowadzania egzaminów dyplomowych prowadzonych w formie 
bezpośredniego kontaktu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni (1), 

• czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał 
z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• zasad postępowania z rejestracją posiedzeń, weryfikacji efektów uczenia się  
i egzaminów dyplomowych przeprowadzanych z wykorzystaniem technologii informatycznych 
(1), 

• określenia wzorów wniosku, protokołu, umowy i decyzji w postępowaniu w sprawie potwierdzania 
efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• liczebności grup studenckich (1), 

• zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania 
egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie 
w Białymstoku (1), 

• określania zasad nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania 
ukończenia studiów na określonym poziomie (1), 

• zasad zamawiania, ewidencjonowania i przechowywania blankietów dokumentów publicznych 
oraz dokumentów publicznych kategorii drugiej (1), 

• zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów 
(2), 

• przechowywania informacji o przechowywaniu pracy dyplomowej w prowadzonej  
w Uniwersytecie w Białymstoku bazie pisemnych prac dyplomowych (1), 

• elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (2), 

• opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów (1), 

• zasad ustalania wysokości opłat (1), 

• zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne (1), 

• wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021 (1), 

• wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku polskim oraz 
za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się dla osób rozpoczynających kształcenie 
w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 
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• wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku obcym 
obowiązujące obywateli polskich i cudzoziemców, rozpoczynających kształcenie w roku 
akademickim 2020/2021, w Uniwersytecie w Białymstoku (2), 

• zasad prowadzenia windykacji wierzytelności pieniężnych od dłużników Uniwersytetu 
w Białymstoku (1), 

• utworzenia i likwidacji studiów podyplomowych (8), 

• utworzenia studiów (5), 

• utworzenia i ustalenia programu kursu dokształcającego (2),  

• oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu  
w Białymstoku (2), 

• zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• udzielania zamówień publicznych (2), 

• wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji 
organizacji i działania Archiwum Uniwersytetu (1). 

Decyzje Rektora 
W roku akademickim 2019/2020 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 49 decyzji  
w sprawie: 

• powołania: komisji rekrutacyjnych do szkół doktorskich (1), Rady Szkoły Doktorskiej (3), 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1), Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (12), Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej ds. Studentów (2), Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów 
(2), członków Rady Bibliotecznej w Uniwersytecie w Białymstoku (2), członków Rady Filii 
Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (2), komisji 
ds. strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku (2), pozawydziałowej komisji oceniającej (2), 
Rady Nadzorującej Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii (1), komisji ds. potwierdzania 
efektów uczenia się (1), Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej (1), Komisji 
ds. powołania Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku na kadencję 2021−2024 (1), 

• powołania: Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na 
„Dostawę układu chłodzącego do spektrometru mössbauerowskiego wraz  
z montażem, uruchomieniem, przetestowaniem funkcji oraz przeszkoleniem użytkowników na 
potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku (1), Komisji Oceny Ofert do rozstrzygnięcia 
postępowania dotyczącego naboru partnera w ramach ogłoszonego przez NCBR konkursu 
nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. „Projektowanie uniwersalne” (1), Komisji Oceny Ofert do 
rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego naboru partnera w ramach ogłoszonego przez NCBR 
konkursu POWER w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs 
nr POWR.03.05.00-IP.0800-DOS/20 „Uczelnia dostępna II” (1), 

• powołania, uzupełnienia składu: Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2), Komisji 
Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich (6), 

• rozwiązania: Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu studiów (1), Zespołu ds. szkół 
doktorskich (1), Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków z subwencji (1), Zespołu 
ds. monitorowania i wdrażania strategii Uniwersytetu w Białymstoku (1), Rektorskiej Komisji 
ds. przyznania stypendiów dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz 
Nagrody Santander Universidades ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego 
WBK S. A. (1). 

Pismo okólne 
W roku akademickim 2019/2020 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 1 pismo okólne w sprawie 
wzoru oświadczeń składanych przy projektach badawczych finansowanych w ramach ogłaszanych 
konkursów. 
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Komunikaty 
W roku akademickim 2019/2020 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 54 komunikaty w sprawie: 
• określenia zakresu działania: Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku (2), Kanclerza 

i Kwestora Uniwersytetu w Białymstoku (1), Kanclerza Uniwersytetu  
w Białymstoku (1), 

• osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w Uniwersytecie  
w Białymstoku (1), 

• osób upoważnionych do podpisywania: dyplomów ukończenia studiów wraz  
z suplementami do dyplomów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw 
ukończenia kursów dokształcających w Uniwersytecie w Białymstoku (1), świadectw ukończenia 
studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających prowadzonych przez 
Katedrę Teologii Katolickiej i Katedrę Teologii Prawosławnej (1), 

• składu rad dyscyplin (24), 

• rekomendacji dotyczących przeprowadzania postępowań awansowych, egzaminów doktorskich 
oraz potwierdzania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania uczelni (1), 

• stwierdzenia zgodności: Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu  
w Białymstoku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu 
w Białymstoku (1), Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku z ustawą 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• wskazania platformy do prowadzenia w formie zdalnej zajęć dydaktycznych i konsultacji, weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2020/2021 (1), 

• cennika opłat za miejsce w domu studenta od roku akademickiego 2020/2021 (1), 

• limitów miejsc przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w roku akademickim 
2020/2021 (1), 

• ustalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych, studiach 
doktoranckich oraz w szkołach doktorskich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 
akademickim 2020/2021 (1), 

• ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach stacjonarnych, studiach 
doktoranckich oraz w szkołach doktorskich w roku akademickim 2020/2021 (1),  

• ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach niestacjonarnych w roku 
akademickim 2020/2021 (1),  

• średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę dydaktyczną realizowaną  
w ramach rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku 2020 (1), 

• harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok 
akademicki 2019/2020 (1), 

• zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego do dnia 30.09.2020 r. (1), 

• wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 dla doktorantów szkół 
doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów 
doktoranckich w roku akademickim 2019/2020 (3),  

• wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się  
o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi 
w roku akademickim 2019/2020 (1), 

• wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się  
o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi 
w roku akademickim 2019/2020 (1), 
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• wprowadzenia wzorów wniosków o świadczenia socjalne i dopłaty z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• wysokości: świadczeń socjalnych na 2020 r. (1), świadczeń socjalnych i tabel dopłat na 2020 r. 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku (1), wysokości 
świadczeń socjalnych i tabel dopłat na 2019 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku (1). 
Obwieszczenia 
W roku akademickim 2019/2020 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 5 obwieszczeń  
w sprawie: 

• ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 
2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  
i wyróżniania rozpraw doktorskich (2), 

• ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 2539 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 
2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej (2),  

• ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 
2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia 
naukowego oraz zwalniania z tej opłaty (1). 

2.4. Jednostki organizacyjne 

Wydziały 
Wydział Biologii 
Wydział Chemii 
Wydział Ekonomii i Finansów 
Wydział Filologiczny 
Wydział Fizyki 
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Wydział Matematyki  
Wydział Nauk o Edukacji 
Wydział Prawa 
Instytuty 
Instytut Filozofii 
Instytut Informatyki 
Instytut Socjologii 
Instytut Studiów Kulturowych 
Instytut Zarządzania 
Filie 
Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  
Jednostki ogólnouczelniane 
Archiwum 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 

Centrum Edukacji Ustawicznej − jednostka zlikwidowana z dniem 31.07.2020 r. 

Katedra Teologii Katolickiej 

Katedra Teologii Prawosławnej 

Ośrodek Kultury Chińskiej i Współpracy Międzykulturowej  (Centre of Chinese Culture and Intercultural 

Cooperation) 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
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Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy   

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 

W ramach Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonują szkoły doktorskie: 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych 
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych  
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  

3. Studia i studenci 

3.1. Rekrutacja na studia  

O przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020 ubiegało się                
8580 kandydatów. W wyniku rekrutacji przyjęto na pierwszy rok studiów łącznie 3723 osób, w tym: na 
studia stacjonarne 2920 osób (1704 na studia pierwszego stopnia, w tym na studia jednolite magisterskie 
420, 796 na studia drugiego stopnia) oraz na studia niestacjonarne 803 osoby (376 na studia pierwszego 
stopnia, w tym na studia jednolite magisterskie 62, 365 na studia drugiego stopnia). W porównaniu do 
wyników rekrutacji z roku ubiegłego łączna liczba przyjętych na studia zwiększyła się o 202 osoby.  

Na studiach stacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami, ze względu na liczbę zapisów, były: ekonomia 
(638 kandydatów na 175 miejsc), prawo (492/190), filologia angielska (407/60), zarządzanie (364/50), 
kryminologia (331/20), pedagogika (313/80). 

Ze względu na liczbę osób przypadających na jedno miejsce największym zainteresowaniem cieszyły się 
kierunki: kryminologia (16,6), administracja (10,9), bezpieczeństwo narodowe (9,8), zarządzanie (7,3), 
filologia angielska (6,8), filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim (6,2). 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników rekrutacji na kierunki studiów w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustruje tabela 1. 

Tabela 1. Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 

Wydział Kierunek studiów 

Liczba przyjętych na 
poszczególne formy studiów  

w roku akademickim 2019/2020 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Biologiczno-Chemiczny 

Biologia 131 0 

Ekobiznes 22 0 

Chemia 103 0 

Chemia kryminalistyczna i sądowa 19 0 

Ochrona środowiska 14 0 

Ekonomii i Zarządzania 

Ekonomia 303 204 

Ekonomiczno-prawny 58 0 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 54 0 

Zarządzanie 108 0 

Filologiczny 

Filologia polska 72 0 

Filologia, filologia angielska 114 0 

Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim 26 0 

Filologia, filologia angielska z językiem niemieckim 25 0 

Filologia, język angielski stosowany, z rosyjskim 26 0 

Filologia, filologia francuska od podstaw 31 0 

Język francuski stosowany, z hiszpańskim 29 0 
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Język francuski, z angielskim – profil tłumaczeniowy 25 0 

Filologia angielska z elementami translatoryki 25 0 

Filologia, filologia rosyjska 57 0 

Filologia, filologia rosyjska – komunikacja językowa 
w sferze biznesu 

25 0 

Filologia, filologia rosyjska – przekładoznawstwo  27 0 

Kulturoznawstwo 76 0 

Fizyki Fizyka 34 0 

Historyczno-
Socjologiczny 

Filozofia i etyka 30 0 

Filozofia 0 0 

Historia 70 0 

Kognitywistyka i komunikacja 61 0 

Socjologia 74 0 

Stosunki międzynarodowe 113 0 

Studia wschodnie 23 0 

Matematyki i Informatyki 

Informatyka 130 0 

Informatyka i ekonometria 39 0 

Matematyka 63 0 

Pedagogiki i Psychologii 

Pedagogika 203 161 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 187 0 

Pedagogika specjalna 33 0 

Praca socjalna 51 0 

Prawa 

Administracja 46 136 

Bezpieczeństwo i prawo 47 111 

Kryminologia 56 129 

Prawo 200 62 

Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie 

Ekonomia 44 0 

Europeistyka 25 0 

Informatyka 21 0 

Razem 2920 803 

 

Tabela 2. Kierunki studiów nieuruchomione w roku akademickim 2019/2020 

Wydział Kierunek studiów 

Studia drugiego stopnia 

Historyczno-Socjologiczny filozofia 

Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie ekonomia 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2020/2021 rozpoczęła się 5 czerwca. 
O przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku na dzień 02.10.2020 r. ubiegało się 8461 
kandydatów. Na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, przy liczbie miejsc 
2250 osób, przyjęto 1987 osób. W przypadku studiów drugiego stopnia, przy liczbie miejsc 960, na I rok 
studiów przyjęto 777 osób. Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, przy 
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liczbie miejsc 560 osób, przyjęto 463 osób, natomiast na studia drugiego stopnia, przy liczbie miejsc 410 
osób, przyjęto 438 osób. 

Tabela 3. Rekrutacja w latach 2016-2020 

*Dane dotyczące kandydatów i osób przyjętych na studia przekazane w sprawozdaniu EN-1 w systemie POL-on. 

3.2. Kształcenie w liczbach 

Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów i formach kształcenia 
Uniwersytet w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020 kształcił we wszystkich formach 
prowadzonych studiów łącznie 9 562 studentów, w tym 8 647 studentów studiów, 352 doktorantów szkół 
doktorskich i uczestników studiów doktoranckich oraz 563 słuchaczy studiów podyplomowych.  
Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów i formach kształcenia 
Z łącznej liczby 8 647 studentów studiów (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) na studiach stacjonarnych 
kształciło się 6 583 studentów, a na studiach niestacjonarnych – 2 064 studentów. Szczegółowe dane 
dotyczące liczby studentów z podziałem na kierunki i lata studiów w roku sprawozdawczym 
przedstawiono w tabelach 3 i 4. 

Tabela 4. Studenci studiów stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020    

Jednostka/Kierunek 
Rok studiów II 

stopień 
Liczba 

studentów 
I II III IV V 

Wydział Biologii 80 63 58 0 0 107 308 

Biologia 46 34 38 0 0 107 225 

Ekobiznes 34 29 20 0 0 0 83 

Wydział Chemii 55 52 67 0 0 96 270 

Chemia 46 43 54 0 0 57 200 

Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 39 39 

Ochrona środowiska 9 9 13 0 0 0 31 

Wydział Ekonomii i Finansów 244 221 278 0 0 267 1010 

Studia /  
Rok akademicki 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Stacjonarne 
  

I stopnia 5536 2500 5410 1797 5768 1843 5060 1704 5027 1654 

II stopnia 1383 1090 1355 847 1469 842 1294 796 1106 777 

Jednolite 
magisterskie 

526 238 532 201 494 198 796 420 664 333 

Niestacjonarne 
  

I stopnia 566 419 906  548 882 312 775 376 826 371 

II stopnia 432 381 606 484 614 280 542 365 651 438 

Jednolite 
magisterskie 

105 84 120 85 114 46 113 62 187 92 

Ogółem 8548 4712 8929 3962 9341 3521 8580 3723 8461 3665 
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Ekonomia 162 146 135 0 0 210 653 

MSG 29 22 21 0 0 57 129 

Ekonomiczno-prawny 53 53 68 0 0 0 174 

Logistyka 0 0 54 0 0 0 54 

Wydział Filologiczny 318 186 195 0 0 240 939 

Filologia 275 158 171 0 0 193 797 

Filologia polska 43 28 24 0 0 47 142 

Wydział Fizyki 18 20 18 0 0 11 67 

Fizyka 18 20 18 0 0 11 67 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

121 81 74 0 0 131 407 

Historia 43 26 26 0 0 62 157 

Studia wschodnie 17 11 4 0 0 0 32 

Stosunki międzynarodowe 61 44 44 0 0 69 218 

Wydział Matematyki 42 20 14 0 0 31 107 

Matematyka 42 20 14 0 0 31 107 

Wydział Nauk o Edukacji 308 206 220 0 0 234 968 

Praca socjalna 33 28 18 0 0 43 122 

Pedagogika 86 178 202 0 0 191 657 

Pedagogika przedszkolna  
i wczesnoszkolna 

161 0 0 0 0 0 161 

Pedagogika specjalna 28 0 0 0 0 0 28 

Wydział Prawa 243 217 239 187 187 132 1205 

Administracja 20 15 18 0 0 47 100 

Bezpieczeństwo narodowe 0 20 22 0 0 20 62 

Bezpieczeństwo i prawo 18 0 0 0 0 22 40 

Kryminologia 28 21 31 0 0 43 123 

Prawo 177 161 168 187 187 0 880 

Instytut Filozofii 80 54 54 0 0 11 199 

Filozofia 0 0 0 0 0 11 11 

Filozofia i etyka 24 7 8 0 0 0 39 

Kognitywistyka i komunikacja 56 47 46 0 0 0 149 

Instytut Informatyki 116 78 72 0 0 60 326 

Informatyka i ekonometria 32 25 20 0 0 0 77 

Informatyka 84 53 52 0 0 60 249 

Instytut Socjologii 32 19 16 0 0 54 121 
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Socjologia 32 19 16 0 0 54 121 

Instytut Studiów Kulturowych 39 27 26 0 0 64 156 

Kulturoznawstwo 39 27 26 0 0 64 156 

Instytut Zarządzania 50 53 66 0 0 88 257 

Zarządzanie 50 53 66 0 0 88 257 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku  
w Wilnie 89 62 83 0 0 9 243 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Ekonomia 42 20 41 0 0 9 112 

Informatyka 21 14 19 0 0 0 54 

Europeistyka 26 28 23 0 0 0 77 

Razem 1 835 1 359 1 480 187 187 1 535 6 583 

 
Tabela 5. Studenci studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 

Jednostka/Kierunek 
Rok studiów II 

stopień 
Liczba 

studentów 
I II III IV V 

Wydział Ekonomii i Finansów 99 49 65 0 0 162 375 

Ekonomia 99 48 57 0 0 162 366 

Logistyka 0 1 8 0 0 0 9 

Wydział Nauk o Edukacji 64 74 126 0 0 188 452 

Praca socjalna 0 0 21 0 0 0 21 

Pedagogika 64 74 105 0 0 188 431 

Wydział Prawa 252 178 322 53 94 338 1237 

Prawo 59 39 50 53 94 0 295 

Administracja 48 45 61 0 0 167 321 

Bezpieczeństwo narodowe 0 43 95 0 0 37 175 

Bezpieczeństwo i prawo 69 0 0 0 0 38 107 

Kryminologia 76 51 116 0 0 96 339 

Razem 415 301 513 53 94 688 2064 

Studenci niepełnosprawni 
Uniwersytet w Białymstoku stwarza coraz lepsze warunki dostępu do studiów osobom  
z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych 
studentów z niepełnosprawnościami w ramach przyjętej przez Senat UwB Uchwały nr 2624 z dnia 18 
grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wprowadzania i zastosowania rozwiązań 
alternatywnych dla studiujących osób niepełnosprawnych.  
Podjęte w poprzednich latach działania na rzecz wsparcia studentów z niepełnosprawnościami były nadal 
kontynuowane.  
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Istotnym udogodnieniem w zdobywaniu wiedzy przez studentów z niepełnosprawnościami  była adaptacja 
materiałów dydaktycznych do formatu stosowanego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Duże 
znaczenie miał też bezpłatny dostęp do ksera na poszczególnych wydziałach.  
W roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku studiowało 169 studentów  
z niepełnosprawnością. 
 
Tabela 6. Liczba studentów niepełnosprawnych na poszczególnych wydziałach i instytutach (stan na 
dzień 31.12.2019 r.) 
 

Wydział Liczba studentów 

Filologiczny 25 

Prawa 31 

Nauk o Edukacji 27 

Chemii 6 

Biologii 6 

Matematyki 4 

Ekonomii i Finansów 28 

Historii i Stosunków Międzynarodowych 19 

Fizyki 3 

Instytut  

Filozofii 4 

Informatyki 5 

Studiów Kulturowych 4 

Socjologii 4 

Zarządzania 3 

Razem 169 

 
W ramach realizacji zapisów Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku dla studentów 
zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego na podstawie posiadanego zaświadczenia lekarskiego 
zorganizowane zostały zajęcia alternatywne: 

• wychowanie fizyczne w formie alternatywnej, 

• wejście na rynek pracy. 
W zajęciach alternatywnych uczestniczyło odpowiednio 36 i 41 osób. 
W roku sprawozdawczym Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych objęło czynną 
pomocą i wsparciem 94 osoby niepełnosprawne.  

Studenci zagraniczni 
W roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku kształciło się 448 cudzoziemców. Wśród 
nich najliczniejszą grupę stanowili studenci Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.  

Tabela 7. Studenci zagraniczni na UwB 
 

Kraj Liczba studentów 

Armenia 1 

Austria 2 
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Białoruś 180 

Chiny 2 

Czechy 2 

Federacja Rosyjska 5 

Litwa 246 

Ukraina 10 

Razem 448 

Absolwenci  
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Białymstoku opuściło (według stanu systemu USOS na 
dzień 30.09.2020 r.) 2606 absolwentów. Z tego grona 126 osób otrzymało dyplom honorowy, co stanowi 
4,83% ogółu absolwentów (według danych na dzień 30.09.2020 r.)  

Tabela 8. Liczba absolwentów i przyznanych dyplomów honorowych 

Jednostka Liczba absolwentów 
Liczba dyplomów 

honorowych 

Wydział Biologii 94 5 

Wydział Chemii 101 4 

Wydział Ekonomii i Finansów 450 25 

Wydział Filologiczny 256 21 

Wydział Fizyki 11 2 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 98 6 

Wydział Matematyki 26 4 

Wydział Nauk o Edukacji 517 28 

Wydział Prawa 732 5 

Instytut Filozofii 36 5 

Instytut Informatyki 73 5 

Instytut Socjologii 32 4 

Instytut Studiów Kulturowych 44 3 

Instytut Zarządzania 77 4 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

59 5 

Razem 2 606 126 

Od chwili utworzenia Uniwersytetu w Białymstoku, na 75 471 (według stanu na dzień 30.09.2020 r.) 
wypromowanych absolwentów, dyplom honorowy uzyskało 2 417 studentów wyróżniających się bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, co stanowi 3,2% ogółu absolwentów (według stanu na dzień 30.09.2020 r.). 

Nowe kierunki  
W roku akademickim 2019/2020 utworzono następujące kierunki studiów: 

• jakość i bezpieczeństwo środowiska, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim, 

• mikrobiologia, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

• biologia z przygotowaniem pedagogicznym, na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim, 

• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim, 
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• pedagogika resocjalizacyjna, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 

3.3. Jakość kształcenia  

Akredytacje 
Administracja. Uchwała z dnia 12.03.2015 r. pozytywna następna ocena 2020/2021 

Chemia. Uchwała z dnia 4.09.2014 r. pozytywna następna ocena 2019/2020 

Ekonomia. Uchwała z dnia 11.01.2018 r. pozytywna następna ocena 2023/2024 

Filologia. Uchwała z dnia 8.11.2018 r. pozytywna następna ocena 2024/2025 

Filologia polska. Uchwała z dnia 7.05.2020 r.  pozytywna  następna ocena 2025/2026 

Filozofia. Uchwała z dnia 5.11.2015 r. pozytywna następna ocena 2021/2022 

Fizyka. Uchwała z dnia 25.07.2019 r. pozytywna następna ocena 2024/2025 

Historia. Uchwała z dnia 7.11.2013 r. pozytywna następna ocena 2019/2020 

Informatyka w Wilnie. Uchwała z dnia 6.09.2012 r. pozytywna następna ocena 2018/2019 

Kulturoznawstwo. Uchwała z dnia 11.10.2018 r. pozytywna następna ocena 2024/2025 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.  pozytywna następna ocena 2019/2020 

Uchwała z dnia 26.06.2014 r. 

Ochrona Środowiska. Uchwała z dnia 7.05.2015 r. pozytywna następna ocena 2020/2021 

Pedagogika. Uchwała z dnia 28.08.2020 r. pozytywna  następna ocena 2025/2026 

Socjologia. Uchwała z dnia 21.01.2016 r. pozytywna  następna ocena 2021/2022 

Prawo. Uchwała z dnia 23.04.2009 r. pozytywna  

Prawo. Uchwała z dnia 8.12.2011 r. wyróżniająca następna ocena 2019/2020 

Zarządzanie. Uchwała z dnia 11.01.2018 r. pozytywna następna ocena 2023/2024 

Ocena zewnętrzna 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie – ocena pozytywna, decyzja z dnia 27.03.2015 r., 
Centrum Oceny Jakości Studiów Republiki Litewskiej. 

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia w okresie sprawozdawczym dokonał analizy wewnętrznych 
aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia w celu ich dostosowania do zewnętrznych zmian 
w prawie i restrukturyzacji UwB oraz przedstawił Senatowi projekt uchwały w sprawie zasad działania 
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku. Ponadto 
dokonał analizy sprawozdań z działania systemów zapewniania jakości kształcenia w poszczególnych 
jednostkach Uniwersytetu w Białymstoku. 

3.4. Działalność studencka   

Samorząd Studencki 
W roku akademickim 2019/2020 struktura Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku ze 

względu na nowy regulamin Samorządu Studenckiego uległa transformacji – zmieniła się liczba rad 
samorządów studenckich (obecnie jest ich 11), został powiększony Zarząd Parlamentu Studentów 
Uniwersytetu w Białymstoku, co również oznaczało utworzenie dodatkowych komisji, miało to na celu 
skuteczniejsze działanie w jeszcze większej liczbie obszarów niż dotychczas.  
Parlament Studencki UwB w trakcie roku akademickiego brał udział w opracowaniu nowego regulaminu 
przyznawania dotacji przez PS, jak też regulaminu organizacji studenckich oraz regulaminu Domu 
Studenta. 
Członkowie Parlamentu Studenckiego UwB reprezentowali Uniwersytet w Białymstoku w ogólnopolskich 
wydarzeniach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele PS UwB brali udział 
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w wielu szkoleniach, ogólnopolskich dyskusjach i webinariach, by jeszcze lepiej współpracować ze 
wspólnotą akademicką.  
W ramach przyznanych do dyspozycji środków finansowych, Parlament Studencki wspierał 
przedsięwzięcia organizowane przez koła naukowe i organizacje studenckie.  
Wśród projektów zrealizowanych przez Parlament Studencki UwB w roku akademickim 2019/2020 
znalazły się m.in.: 

• Uniwersalia 2020 – ze względu na zagrożenie związane z epidemią COVID-19 wydarzenie odbyło 
się online, przez platformę youtube. Wydarzenie dotyczy całej społeczności akademickiej 
Uniwersytetu w Białymstoku. Jego głównym celem i założeniem jest integracja środowiska 
studenckiego, ale również maturzystów czy absolwentów szkół wyższych oraz innych 
zainteresowanych, 

• opracowanie Informatora Studenckiego, 

• Majówka z Parlamentem – quizy online dla wszystkich studentów, 

• szkolenie z praw i obowiązków studenta – przedstawiciele Parlamentu Studenckiego, przygotowani 
przez ekspertów z PSRP, przeszkolili wszystkich studentów I roku z ich praw i obowiązków na 
wszystkich wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku, 

• III Edycja Gry miejskiej o prawach i obowiązkach studenta – w tym roku odbyła się ona w formie 
escape roomu na Wydziale Nauk o Edukacji, 

• Ankieta Challenge – akcja zachęcająca studentów do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

• TEDx Białystok – przedstawiciele Parlamentu Studentów włączyli się w organizację wydarzenia 
jako wolontariusze, 

• cykl #przydasię, czyli seria infografik pozwalająca studentom poznać tajniki m.in. autoprezentacji, 
tworzenia grafik, 

• ankieta: Funkcjonowanie kształcenia zdalnego na naszym Uniwersytecie – ankieta została 
przygotowana przez Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów, 

• pomoc przy realizacji anonimowego badania Studenci na rynku nieruchomości – Białystok, ankieta 
realizowana przez Centrum AMRON, która publikuje raporty na temat rynku nieruchomości, 

• udzielenie wywiadu dla Geestok Studia w czasach pandemii – Jak wygląda nauka w czasach 
epidemii? Wywiadu udzielił przewodniczący Parlamentu Studentów,  

• „Świąteczna Pomoc Agatce” – wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydziałową Radę 
Samorządu Studenckiego Wydziału Chemii i Wydziału Biologii. Akcja miała na celu zorganizowanie 
kiermaszu słodkości, a cały zysk został przekazany na rehabilitację Agatki, 

• bluzy uniwersyteckie – Parlament Studencki, jak co roku, pośredniczył w sprzedaży bluz  
z godłem UwB, 

• „Studenci Ciapkom” – zimowa edycja akcji zbierania karmy i innych najpotrzebniejszych rzeczy 
na pociechy ze Schroniska Ciapek Hajnówka. 

Organizacje studenckie  
W Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020 działało 8 organizacji studenckich.  
W ramach swojej działalności, studenci zorganizowali imprezy cykliczne tj. Wampiriada, Dni Edukacji 
Prawniczej, ELSA Day, Drogowskazy Kariery. 
Studenci zrealizowali wiele interesujących projektów, z których na szczególną uwagę zasługują: 

• Koncert podczas wspólnej wigilii Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku  
i Samorządu Studenckiego Politechniki Białostockiej, na której zagrał zespół UwBand. 

• Erasmus Student Network UwB Białystok zorganizował konkurs fotograficzny na Instagramie – 
akcja miała na celu promowanie kreatywnego spędzania czasu w domu, podobny wydźwięk 
miała również akcja na grupie na portalu społecznościowym Facebooku, która promowała 
aktywność fizyczną i kreatywne spędzanie czasu w domu. 

• Konferencja „Spór o stan polskiej legislacji” – certyfikowane wydarzenie zorganizowane przez 
Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej oraz Warsaw Enterprise Institute. Stabilność 
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prawa to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój danego kraju. 
Przedsiębiorcy chętniej inwestują i funkcjonują tam, gdzie prawo jest przejrzyste i w sposób 
transparentny uchwalane. Celem konferencji było pokazanie dobrych i złych praktyk  
z przeszłości oraz zastanowienie się nad rekomendacjami na przyszłość. 

• ELSA Week – autorski projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Białystok. 
Całe wydarzenie odbyło się online poprzez zamieszczenie na profilu organizacji na Facebooku 
krótkich filmików, na których członkowie opowiadali o Stowarzyszeniu. 

• XXIII Ogólnopolski Konkurs na Glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału 
Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego – projekt cykliczny, w tym roku 
organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok. Celem 
konkursu było stworzenie studentom Wydziałów Prawa i Administracji możliwości nabycia 
umiejętności pisania naukowych tekstów do orzeczeń sądowych oraz zachęcanie do 
podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniem, a co za 
tym idzie poszerzenie wiedzy z wybranej dziedziny prawa. 

• Projekt Przedsesyjne Powtórki – projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA 
Białystok. Wydarzenie polegało na zorganizowaniu kilkugodzinnego spotkania  
z nauczycielem akademickim, który w treściwy sposób wytłumaczył studentom najważniejsze 
zagadnienia z dziedziny prawa, w której się specjalizuje, co miało na celu ułatwienie  
w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej. 

Działalność kół naukowych 
W Uniwersytecie w Białymstoku w roku sprawozdawczym działało 69 kół naukowych, w tym  
2 nowo powstałe, tj.: 

• Galeria Studencka Biuro Wystaw Kulturowych – Instytut Studiów Kulturowych, 

• Studenckie Zrzeszenie Artystów – Wydział Nauk o Edukacji. 
Spośród wielu inicjatyw członków kół naukowych na szczególną uwagę zasługują: 

• studencko-doktoranckie Koło Naukowe Edytorów „Asterysk” w roku akademickim 2019/2020 
podjęło się zorganizowania Warsztatów korekcyjnych i redaktorskich prowadzonych od kilku lat 
przez dr Ewę Gorlewską oraz dr Elżbietę Jurkowską. Zazwyczaj wykonywano korektę artykułów do 
pisma Wydziału Filologicznego – „Próby. Nieregularnik Filologiczny”. Dla studentów I roku są one 
dobrym wprowadzeniem w zagadnienie edytorstwa, a dla studentów II i III roku – utrwaleniem 
wiadomości i ćwiczeniem zdobytych już umiejętności. 

• „Wychowanie nastolatków – współpraca zamiast manipulacji” – organizatorem wykładu otwartego 
o charakterze popularnonaukowym było Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
funkcjonujące na Wydziale Nauk o Edukacji. Wykład wygłosił Karol Domagała pracujący m.in. 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku. W wydarzeniu wzięło udział około 
250 osób. 

• Konkurs Literacki im. Anny Markowej – organizatorem wydarzenia był Klub Humanistów działający 
na Wydziale Filologicznym. Celem konkursu było rozwijanie talentów podlaskiej młodzieży 
i integracja środowisk szkolnych z akademickimi, a także przybliżenie postaci nieżyjącej już 
dziennikarki, pisarki, poetki i animatorki kultury. 

• Koło Naukowe Edytorów „Arystek” we współpracy z Klubem Humanistów zorganizowało 
bożonarodzeniową zbiórkę dla nastolatków mieszkających w Placówce Opiekuńczo- 
Wychowawczej „Jedynka”. Przez dwa dni wykładowcy i studenci zostawiali w wyznaczonych 
miejscach słodycze, kosmetyki, a także drobne gadżety RTV, które następnie zapakowano  
i dostarczono do placówki. 

• Koło Naukowe Robotyków Fi-BOT zaangażowało się w popularyzację robotyki i promocję Wydziału 
Fizyki i Kampusu UwB podczas wydarzeń takich jak: Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2019, 
„Tydzień Kariery” w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, XV Targi Edukacyjne w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Białymstoku. Podczas wydarzeń Koło zaprezentowało projekt „Wielorazowa, 
programowalna maszyna 2D/3D do zadań precyzyjnych” oraz oprogramowania dedykowanego do 
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sterowania maszyną. Na XV Targach Edukacyjnych poza „Wielorazową, programowalną maszyną 
2D/3D do zadań precyzyjnych” zaprezentowany został również projekt „Robot maskotka”. 

• Symulacje mediacji „Rodzina – biznes – konflikt – zgoda” i symulacja rozprawy sądowej „Granice 
Krytyki Pracodawcy”. Inicjatywę zorganizowała Studencka Poradnia Prawna. Symulacje miały na 
celu zapoznanie studentów oraz zaproszonych uczniów białostockich szkół średnich ze specyfiką 
poszczególnych postępowań, a także przedstawienie struktury i zasad funkcjonowania sądów. 

• „Coś z niczego” – projekt zorganizowany przez Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 
skierowany do wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Unii Europejskiej  
w Goniądzu. W ramach inicjatywy studenci Uniwersytetu w Białymstoku wraz z wychowankami 
zebrali przewodni materiał (stare ubrania), które zostały wykorzystane do stworzenia eko-kolekcji. 
Projekt był podzielony na kilka etapów: zaprojektowanie eko-ubrania z materiałów pochodzących  
z recyklingu, zrobienie zdjęć ubraniom przed szyciem, odszycie projektu, sfotografowanie nowo 
powstałego stroju, dopełnienie projektu poprzez usługi fryzjerskie, dobranie dodatków do stroju oraz 
nauka poruszania się po wybiegu.  

• Integracja – cykl spotkań zorganizowany przez Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej  
z podopiecznymi Ośrodka MONAR w Zaczerlanach, będącymi w trakcie terapii. Dla studentów była 
to najlepsza forma nabycia cennego doświadczenia, poznania specyfiki problemu. Projekt polegał 
na stworzeniu wspólnego przedstawienia teatralnego. Na terenie ośrodka odbyło się 8 spotkań.  

• Maslenica – wydarzenie o charakterze kulturalno-popularyzatorskim zorganizowane przez 
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.  
W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób, głównie studenci I roku filologii rosyjskiej. Celem 
wydarzenia było zapoznanie i przybliżenie studentom obrzędu powitania wiosny oraz tradycji jakie 
panują w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Podczas spotkania studenci wzięli udział w quizie oraz 
licznych konkursach. 

• Bal Chemika 2020 – wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Chemików „Pozyton”. 
Wzięło w nim udział 80 osób, w tym studenci, pracownicy oraz absolwenci wydziału. 

• Koło Naukowe Chemików „Pozyton” wzięło udział w Zimowym Zjeździe Sekcji Studenckiej PTChem 
2019, podczas którego zostały zaprezentowane postery naukowe wykonane na podstawie badań 
naukowych i zainteresowań studentów. 

• Spotkania prezesa Koła z członkiem honorowym Koła Naukowego Doktorantów „Cognita” 
mgr. Romanem Korneu, Ambasadorem Cambrige University. Tematem spotkań było utrzymanie 
kontaktów z przedstawicielem wspólnoty Cambrige University oraz wypracowanie strategii 
współpracy pomiędzy UwB i CU. 

• Seminarium naukowe „Zwierzęta i ludzie w świecie antycznym i współczesnym” – wydarzenie 
zorganizowane zostało na Wydziale Prawa przez Koło Naukowe Teorii Społecznych. Jego celem 
było promowanie wiedzy na temat zwierząt, postrzegania ich i znajomości ich praw wśród studentów 
i kadry Uniwersytetu w Białymstoku. Gościem konferencji był dr hab. Jacek Wiewiorowski 
z Uniwersytetu Gdańskiego. Większość uczestników stanowili studenci z Wydziału Prawa. Łącznie 
wystąpiło 5 osób. 

• Warsztaty „Prawo administracyjne w praktyce” – certyfikowany cykl warsztatów został 
zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. Cykl spotkań został 
poprowadzony przez mgr Sylwię Łazuk. Warsztaty dotyczyły: sporządzania decyzji 
administracyjnych, sporządzania odwołań od decyzji administracyjnej, sporządzania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także sporządzania skargi kasacyjnej do NSA. 

• Warsztaty z zakresu procesów grupowych – wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło 
Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne. Warsztaty prowadzone były przez opiekuna koła  
dr Małgorzatę Skowrońską. Obejmowały cykl 4 spotkań dotyczących relacji w grupie w zakresie: 
budowania zaufania, efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, usuwania napięć 
międzykulturowych (w tym wynikających z różnic międzygeneracyjnych). Warsztaty były 
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uzupełnione o zagadnienia związane z wyłanianiem celów zespołowych, poszukiwaniem środków 
realizacji tych celów, zarządzaniem projektami zespołowymi.  

• Projekt „Razem, ale osobno − 2020. Kroniki dramatu” – inicjatywę zorganizowało Koło Naukowe 
Socjologiczno-Antropologiczne. Projekt dotyczył zebrania fotoesejów studentów Uniwersytetu 
w Białymstoku dotyczących ich odczuć i emocji związanych z epidemią koronawirusa i nauczaniem 
zdalnym. Wydarzenie było realizowane w okresie od 04.06.2020 r. do 10.07.2020 r.  

• panel dyskusyjny „Obietnice wyborcze a realia” – inicjatywa została zorganizowana przez Koło Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Jego celem było poznanie programów wyborczych 
polskich partii politycznych oraz dyskusja nad realnością wprowadzenia ich w życie, a także 
popularyzacja uczestnictwa w wyborach parlamentarnych. 

• Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa UwB 
zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową „Pozycja stron procesowych w polskim 
postępowaniu karnym”. Wydarzenie odbyło się w formie on-line. Głównym celem konferencji była 
merytoryczna wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów 
dostrzeganych w obszarze tematyki związanej z pozycją stron procesowych w polskim 
postępowaniu karnym. Nad zagadnieniami regulacji prawnych i ich funkcjonowania w praktyce 
dotyczących szeroko rozumianej pozycji stron procesowych pochylili się wspólnie zarówno 
przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani z wymiarem sprawiedliwości. 

• Koło Naukowe Biologów zorganizowało warsztaty dotyczące Tworzenia witryn z ptasimi piórami. 
Projekt obejmował dwa spotkania z panem Sławomirem Niedźwiedzkim, który jest pasjonatem piór. 
Podczas spotkań studenci z Koła Naukowego Biologów dowiedzieli się, jak powstają witryny 
z piórami, zdobyli umiejętność ich wyklejania i samodzielnie stworzyli plansze z piórami wilgi. 

• Koło Naukowe Biologów w ramach ogólnokrajowej inicjatywy Noc Biologów zorganizowało w holu 
wydziału stoiska „Warto przyjrzeć się z bliska – świat (małych) zwierząt”, „Iglakowy zawrót głowy”. 
Na stoiskach były prezentowane owady i gady wraz ze zwierzętami z Wydziału Biologii oraz 
preparaty pod mikroskopem. Przy stoiskach można było nauczyć się rozpoznawać po pędach 
i szyszkach poszczególne gatunki drzew iglastych. W ramach wydarzenia studenci przeprowadzili 
także warsztaty dla dzieci „Przyjaciel stawonóg? Cudowny!”, dzięki którym przybliżyli świat owadów 
i pajęczaków. 
 

3.5. Sprawy studenckie 

Świadczenia  
Studenci Uniwersytetu w Białymstoku, w roku akademickim 2019/2020, mogli ubiegać się o następujące 
świadczenia: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz 
zapomogę. Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim ustalił wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendium 
socjalnego w kolejnych przedziałach dochodowych, stawki zwiększenia stypendium socjalnego, 
wysokość stawek stypendium dla osób niepełnosprawnych, wysokość stawek stypendium rektora, 
maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi.  

Ze świadczeń skorzystało 1 936 studentów, z czego 1 219 osób otrzymało stypendia o charakterze 
socjalnym, 844 stypendium rektora, natomiast 151 studentów uzyskało stypendia dla osób 
niepełnosprawnych. Zapomogi wypłacono 191 studentom. 

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów rozpatrzyła łącznie 98 wniosków w procedurze 
odwoławczej (odwołania od decyzji pierwszej instancji). Natomiast rektor rozpatrzył łącznie 80 wniosków 
o przyznanie zapomogi. 
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Sprawy dyscyplinarne  
W roku akademickim 2019/2020 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów wszczął 
2 postępowania wyjaśniające.  
Podanie i odwołania do Rektora 
W minionym roku akademickim rektor rozpatrzył 118 indywidualnych spraw studenckich: 22 z nich 
stanowiły odwołania wniesione przez studentów od decyzji dziekanów wydziałów/dyrektorów 
instytutów/dyrektora filii w sprawach dotyczących toku studiów, a w szczególności: skreśleń z listy 
studentów. Część rozpatrzonych spraw dotyczyła wniosków składanych do rektora w sprawie 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za zajęcia dydaktyczne z tytułu 
osiągnięcia wybitnych wyników w nauce, a 96 spraw dotyczyło częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z odpłatności za korzystanie z domu studenta w miesiącach kwiecień−czerwiec ze względu na sytuację 
pandemiczną związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i związanym z tym 
zawieszeniem zajęć w uczelni.   
Odpłatność za studia  
Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r. wysokość 
odpłatności za pełny cykl kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 
2019/2020 w przypadku niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia kształtowała się w przedziale od 
11 550,00 zł do 14 700,00 zł, na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od 8 100,00 zł do 9 800,00 zł. 
Natomiast na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich łączna opłata za pełny cykl kształcenia 
wynosiła 24 500,00 zł.  
Dom studenta  
Uniwersytet w Białymstoku w roku sprawozdawczym dysponował łącznie 336 miejscami w dwóch domach 
studenta (Komunikat nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie limitów 
miejsc przyznanych studentom i doktorantom poszczególnych wydziałów oraz szkół doktorskich 
w domach studenckich w roku akademickim 2019/2020). Limity miejsc przyznane studentom 
poszczególnych wydziałów w domach studenckich oraz cennik opłat za miejsce w domach studenckich 
na rok akademicki 2019/2020 zostały ustalone przez rektora (Komunikat nr 7 Rektora Uniwersytetu 
w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie cennika opłat za miejsce w domach studenckich 
w roku akademickim 2019/2020). Miesięczna opłata za miejsce w domach studenckich w roku 
akademickim 2019/2020 mieściła się w granicach od 390,00 zł do 430,00 zł. 

3.6. Mobilność studentów  

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020, w ramach Programu Mobilności 
Studentów i Doktorantów MOST, mieli możliwość wyjazdu na studia semestralne i roczne do 21 polskich 
uniwersytetów, 5 akademii, 1 politechniki oraz Instytutu PAN. Do programu zostało zakwalifikowanych 8 
studentów UwB, którzy wybrali następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
W ramach programu MOST, w roku akademickim 2019/2020, z oferty proponowanej przez Uniwersytet 
w Białymstoku skorzystało 2 studentów z polskich uczelni: 1 student z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
1 student z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

3.7. Studia doktoranckie, szkoły doktorskie  

Rekrutacja 
W roku akademickim 2019/2020 zgodnie z założeniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce nie odbyła się rekrutacja na studia doktoranckie. Natomiast o przyjęcie 
do trzech szkół doktorskich prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku w roku akademickim 
2019/2020 ubiegało się 90 kandydatów. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do szkół doktorskich 
przyjęto 27 osób. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej w szkołach doktorskich obrazuje tabela 9. 
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Tabela 9. Rekrutacja do szkół doktorskich na rok akademicki 2019/2020 

Szkoła doktorska Dyscyplina 
Liczba 
miejsc 

Kandydaci Przyjęto 

Szkoła Doktorska Nauk 
Humanistycznych 

Filozofia 2 3 1 

Historia 2 11 4 

Językoznawstwo 2 7 2 

Literaturoznawstwo 2 6 1 

Suma 8 27 8 

Szkoła Doktorska Nauk 
Społecznych 

Ekonomia i finanse 2 7 2 

Nauki prawne 4 26 4 

Nauki socjologiczne 2 6 2 

Pedagogika 2 7 2 

Suma 10 46 10 

Szkoła Doktorska Nauk 
Ścisłych i Przyrodniczych 

Nauki biologiczne 4 3 2 

Nauki chemiczne 4 11 4 

Nauki fizyczne 3 3 3 

Suma 11 17 9 

Łącznie 29 90 27 

 
Liczba doktorantów studiów doktoranckich 
W roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku na studiach doktoranckich kształciło się 
325 uczestników studiów doktoranckich. Liczbę uczestników studiów doktoranckich w poszczególnych 
jednostkach przedstawiono w tabeli 10. 

Tabela 10. Uczestnicy studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020  

Forma studiów 
Wydział 
Biologii 

 
Wydział 
Chemii 

Wydział 
Ekonomii  
i Finansów 

Wydział 
Filologiczny 

Wydział Historii  
i Stosunków 
Międzynarodowych 

Wydział 
Fizyki 

Wydział 
Prawa 

Razem 
2019/ 
2020 

Studia stacjonarne 17 18 26 48 57 10 149 325 

Studia niestacjonarne - 
 
- 

- - - - - - 

Razem 17 18 26 48 57 10 149 325 

W roku akademickim 2019/2020 w szkołach doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku 
kształciło się 27 doktorantów. Liczbę doktorantów w poszczególnych szkołach doktorskich w ramach 
określonych dyscyplin przedstawiono poniżej w tabeli. 

Tabela 11. Doktoranci w szkołach doktorskich w roku akademickim 2019/2020 

Szkoła doktorska Dyscyplina 
Razem 

2019/2020 

Szkoła Doktorska Nauk 
Humanistycznych 

Filozofia 1 

Historia 4 

Językoznawstwo 2 

Literaturoznawstwo 1 

Suma 8 

Szkoła Doktorska Nauk 
Społecznych 

Ekonomia i finanse 2 

Nauki prawne 4 
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Nauki socjologiczne 2 

Pedagogika 2 

Suma 10 

Szkoła Doktorska Nauk 
Ścisłych i Przyrodniczych 

Nauki biologiczne 2 

Nauki chemiczne 4 

Nauki fizyczne 3 

Suma 9 

Łącznie 27 

 
Świadczenia 
Rektor, w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Doktorantów, ustalił wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie uczestnika studiów doktoranckich, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, 
wysokość stawek stypendium socjalnego w kolejnych przedziałach dochodowych, stawki zwiększenia 
stypendium socjalnego, wysokość stawek stypendium dla osób niepełnosprawnych, wysokość stawek 
stypendium rektora oraz maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi obowiązujących w roku 
akademickim 2019/2020. Zgodnie z ustawą − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 
2018 roku doktoranci szkół doktorskich nie są uprawnieni do ubiegania się o świadczenia.  
W roku sprawozdawczym ze świadczeń funduszu stypendialnego skorzystało 119 doktorantów.  

Tabela 12. Rodzaje form świadczeń przyznanych doktorantom 

Formy świadczeń 
Liczba 

otrzymujących 
świadczenia 

% ogólnej liczby 
doktorantów 

Stypendium socjalne 25 7,7 

Stypendium rektora 106 32,6 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 9 2,8 

Zapomogi 5 1,5 

Najczęściej przyznawaną formą świadczeń były stypendia rektora, które stanowiły ponad 73% 
przyznanych świadczeń. 
Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów wpłynęło 19 odwołań. W 16 sprawach podjęto 
rozstrzygnięcia korzystne dla doktorantów, tj. podjęto decyzje o przyznaniu stypendiów, w 2 sprawach 
utrzymano w mocy decyzje w przedmiocie odmowy przyznania stypendiów oraz w 1 przypadku uchylono 
w całości decyzję komisji stypendialnej i przekazano sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego 
rozpatrzenia. 
Stypendia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich 
W roku akademickim 2019/2020 o przyznanie stypendium doktoranckiego ubiegało się 213 doktorantów 
stacjonarnych studiów doktoranckich. Decyzją rektora stypendium w wysokości 1 950,00 zł, na okres 12 
miesięcy, przyznano 130 doktorantom. 
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników studiów 
doktoranckich 
W roku akademickim 2019/2020 o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 
ubiegało się 173 doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich. Decyzją rektora stypendium  
w wysokości 900,00 zł, na okres 12 miesięcy, przyznano 89 doktorantom. 
Stypendium doktoranckie dla doktorantów szkół doktorskich  
W roku akademickim 2019/2020 doktoranci w szkołach doktorskich otrzymują stypendium doktorskie                      
w wysokości średnio 2104,64 zł netto. 
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów 
W roku akademickim 2019/2020 Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku 
odbywała, w większości regularne, comiesięczne spotkania, na których omawiane i podejmowane były 
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decyzje, dotyczące bieżących spraw doktoranckich, funkcjonowania studiów trzeciego stopnia, 
dofinansowania wyjazdów naukowych doktorantów, a także inicjatyw organizacyjno-naukowych, które 
odbywały się na Uniwersytecie w Białymstoku. Z powodu epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem  
się wirusa SARS-COVID-19, na podstawie obowiązującego Regulaminu, spotkania odbywały się w trybie 
zdalnym. Podobnie jak w latach poprzednich RUSD opiniowała szereg komunikatów Rektora UwB oraz 
inne bieżące sprawy, niezbędne do efektywnego funkcjonowania studiów doktoranckich i szkół 
doktorskich. Przedstawiciele Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów aktywnie uczestniczyli 
w komisjach uczelnianych i organach Uniwersytetu, wyrażając opinię i stosunek doktorantów do spraw, 
które odbywają się na Uniwersytecie w Białymstoku, a także brali udział w Zjazdach Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony władz rektorskich, dziekańskich 
i dyrektorów instytutów Uniwersytetu w Białymstoku w roku sprawozdawczym RUSD dofinansowała 
udział w licznych konferencjach oraz wyjazdy naukowe. W roku sprawozdawczym Rada Uczelniana 
Samorządu Doktorantów prowadziła efektywną i stałą komunikację ze środowiskiem doktorantów 
Uniwersytetu. Ponadto Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów brała aktywny i czynny udział 
współpracując nad wdrażaniem nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. 

3.8. Studia podyplomowe      

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 
W roku akademickim 2019/2020 na UwB studiowało 563 słuchaczy studiów podyplomowych.  
  
Tabela 13. Słuchacze studiów podyplomowych w latach 2015−2020 

Rok 
akademicki 

Liczba  
słuchaczy 

2015/2016 707 

2016/2017 614 

2017/2018 489 

2018/2019 754 

2019/2020 563 

Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2019/2020 
W roku akademickim 2019/2020 prowadzono kształcenie na 16 studiach podyplomowych, co stanowi 
31% pełnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu w tym zakresie.  
Nowości dotyczące studiów podyplomowych 
W roku akademickim 2019/2020 utworzono następujące studia podyplomowe: 

− Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne, 

− Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne Psychologów, 

− Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych, 

− Studia Podyplomowe Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi. 
 

3.9. Zawodowa promocja studentów i absolwentów 
Podstawowymi obszarami działania Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku w roku sprawozdawczym 
były: 

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

• pośrednictwo pracy – współpraca z pracodawcami, 

• badanie losów absolwentów UwB. 
W zakresie poradnictwa zawodowego przeprowadzono indywidualne rozmowy doradcze oraz doradztwo 
grupowe – warsztaty, prezentacje, wykłady. Na podstawie informacji pozyskanych w trakcie spotkań 
z klientami biura oraz danych pochodzących z analizy wypełnionych przez studentów ankiet, pracownicy 
biura wspólnie ze studentami (absolwentami) określali dalsze formy współpracy. W zależności od potrzeb 
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zainteresowani otrzymywali informacje i pomoc dotyczącą tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 
przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji o ofertach pracy w kraju – budowania 
elementów indywidualnej „ścieżki kariery”. Statystyki doradztwa, zwłaszcza grupowego, uległy zmianie 
ze względu na sytuację epidemiologiczną. Biuro Karier było w stanie przeprowadzić 6 warsztatów 
poradnictwa grupowego, w których udział wzięło około 60 osób. Z poradnictwa zawodowego 
indywidualnego skorzystało ponad 57 osób. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Targi Pracy w tym roku akademickim nie odbyły się. Nowy 
termin i nowa forma – wirtualna będzie realizowana w nowym roku akademickim w miesiącach: 
październik−listopad. 

W ramach pośrednictwa pracy pozyskano 175 ofert pracy, w tym 98 ofert pracy stałej, 17 ofert pracy 
dorywczej oraz 60 ofert programów praktyk i staży. Z możliwości uzyskania kontaktu z pracodawcą 
skorzystało 101 osób. 

W roku akademickim 2019/2020 zarejestrowano ponad 2 598 wejść na stronę Biura Karier. Na Facebooku 
Biura Karier UwB 90 osób polubiło profil i obserwowało posty z ofertami pracy, praktyk i informacjami 
z rynku pracy. Biuro Karier, jako agencja pośrednictwa pracy, aktywnie uczestniczyło we wszystkich 
wydarzeniach organizowanych przez Instytucje Rynku Pracy oraz na bieżąco informowało studentów 
i absolwentów o sytuacji na podlaskim i krajowym rynku pracy. 

W ramach Badania Losów Absolwentów w roku akademickim 2019/2020 Biuro Karier przeprowadziło 2 
badania. Wzięło w nich udział kolejno 617 (Badanie Losów Absolwentów Rocznika 2018/2019), 436 
(Badanie Losów Absolwentów Rocznika 2016/2017 − 3 lata po ukończeniu studiów) − łącznie 1053 
absolwentów. Badania przeprowadzono w oparciu o wdrożone narzędzia umożliwiające autonomiczne 
prowadzenie przez uczelnię monitoringu. 

4. Pracownicy Uniwersytetu 
Ogólna liczba zatrudnionych na Uniwersytecie w Białymstoku wynosi 1 302, w tym 780 nauczycieli 
akademickich i 522 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
W roku akademickim 2019/2020 odznaczenie państwowe otrzymał jeden pracownik; jest to Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

4.1. Nauczyciele akademiccy 
Liczba zatrudnionych w Uniwersytecie w Białymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich 
przedstawia się następująco: samodzielnych pracowników nauki – 282, w tym 77 profesorów, 138 
profesorów UwB, 66 adiunktów z habilitacją oraz 1 starszy wykładowca z habilitacją. Pozostali 
nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci, starsi wykładowcy, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy) 
stanowią liczbę 498. 
W roku akademickim 2019/2020 (do 31.07.2020 r.) 7 osób uzyskało tytuł naukowy profesora, 21 osób 
uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego oraz  4  osoby uzyskały stopień naukowy doktora. 
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Tabela 14. Nauczyciele akademiccy – stan zatrudnienia na dzień 31.07.2020 r. (bez osób przebywających 
na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Stanowisko Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Ogółem zatrudnieni:  780 732 48 

Pracownicy samodzielni: 
w tym: 
˗ profesorowie 
˗ profesorowie UwB 
˗ adiunkci z habilitacją 
˗ starszy wykładowca z habilitacją 

278 
 

76    
137 
64 

                          1  

4 
 

1 
1 
2 
 

Adiunkci                         230 7 

Asystenci 143 20 

Starsi wykładowcy                         32 7 

Wykładowcy 34 1 

Lektorzy 10 8 

Instruktorzy 5 1  

W roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku awansowano 17 osób na stanowisko 
profesora uczelni na czas nieokreślony. 

Tabela 15. Nauczyciele akademiccy z uwzględnieniem stanowisk wg jednostek organizacyjnych – stan 
zatrudnienia na dzień 31.07.2020 r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych  
i bezpłatnych) 

 

 

Jednostka organizacyjna 
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r 
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O
g
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Wydział Biologii 9 8 26 17 1    61 

Wydział Chemii 7 8 19   19 2    55 

Wydział Ekonomii i Finansów 6 11 33 21 2 
  

              73 

Wydział Filologiczny 9   21 49 23 7 4 10  123 

Wydział Fizyki 8   11` 12 6 1   
 

38 

Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych 

7   15 16 1 2 
 

 1 42 

Wydział Matematyki 3 4 11 5 2 
 

  25 

Wydział  Nauk o Edukacji 6 15 35 25 5 3   89 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie,  

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

2 
 

2 1 4 3 3 
 

15 

Wydział Prawa 15 18 46 25 6 
  

 110 

Instytut Filozofii 2 4 11 2 1 
 

 
 

20 

Instytut Informatyki 1 5 12 5 2 2   27 

Instytut Socjologii 2 7 20 3 1    33 

Instytut Studiów Kulturowych  5 6 3 1    15 

Instytut Zarzadzania  4 3 5 1    13 

SPNJO     2 21 5  28 
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SWFiS      2  5 7 

Katedra Teologii Katolickiej  1 1 1     3 

Katedra Teologii Prawosławnej  1 1 1     3 

Ogółem 77 138 303 163  40 35 18 6 780 

 

Tabela 16. Nauczyciele akademiccy z uwzględnieniem stopni naukowych i tytułu, wieku emerytalnego                                          
i dla których UwB nie jest podstawowym miejscem pracy – stan zatrudnienia na dzień 31.07.2020 r.  
(bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

 
Jednostka organizacyjna 

 
 

Prof. 

 
 

Dr 
hab. 

 
 

Dr 

 
 

Mgr 

 
 

Ogółem 

W tym: 

Emeryci i  dla których UwB 
nie jest 

podstawowym 
miejscem pracy/ 

w tym zatrudnieni 
na pełnym etacie 

Wydział Biologii  9 17 31   4 61 0          3 

Wydział Chemii  7 15 28   5 55 2          5 

Wydział Ekonomii i Finansów  6 15 39 13    73 2 0 

Wydział Filologiczny  9 33   63 18   123 3 12/1 

Wydział Fizyki  9 12 14 3    38 3 1 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

 7 20 13 2   42 1 2 

Wydział Matematyki  3 4 15 3   25 1 0 

Wydział Nauk o Edukacji 6 21 44 18 89 3         4   

Filia Uniwersytetu w Białymstoku  
w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-
Informatyczny  

2 1 5 7 15 1        7/3 

Wydział Prawa 15  33 49 13   110 1 8 

Instytut Filozofii 2 7 9 2 20 1 3 

Instytut Informatyki 1 6 14 6 27 1 0 

Instytut Socjologii 2 7 22 2 33 1 1 

Instytut Studiów Kulturowych  6 6 3 15 0 0 

Instytut Zarządzania  5 6 2 13 1 0 

SPNJO 0 0 3 25 28 0 3 

SWFiS 0 0 0 7 7 1 0 

Katedra Teologii Katolickiej 0 1 2 0 3 0 2 

Katedra Teologii Prawosławnej 0 1 1 1 3 0 2 

Ogółem 78 204 364 134 780 22 53/4 

 

Tabela 17. Zatrudnienie nauczycieli akademickich (bez osób przebywających na urlopach 
wychowawczych i bezpłatnych) 

Grupa stanowisk Stan na dzień 
31.07.2018 r. 

Stan na dzień 
31.07.2019 r. 

Stan na dzień 
31.07.2020 r. 

Profesorów 200 205 215 

Adiunktów i starszych wykładowców 340 350             343 

Asystentów, wykładowców, lektorów, 
instruktorów 

240 225             222 
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Ogółem 780 780 780 

4.2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  

Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy: administracyjni, techniczni, 
biblioteczni, obsługi) zatrudnionych w Uniwersytecie jest 522.  

Tabela 18. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – stan zatrudnienia na dzień 
31.07.2020  r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Jednostka organizacyjna Pracownicy 
administracyjni 

Pracownicy 
techniczni 

 

Pracownicy 
biblioteczni 

Pracownicy 
obsługi 

Ogółem 

Wydział Biologii 
(Stacja Terenowa w Gugnach) 

5(2) 18 2 1 26(2) 

Wydział Chemii 5 15(1) 1  21(1) 

Wydział Ekonomii i Finansów 14 2 
 

11(2) 27(2) 

Wydział Filologiczny 11(1) 1 3(1)  15(2) 

Wydział Fizyki 5 12(2) 2 1 20(2) 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

6(1) 
   

 6(1) 

Wydział Matematyki 4 1 2 1 8 

Wydział Nauk o Edukacji 15 3 
 

8(2) 26(2) 

Wydział Prawa 20 5 
 

15(2) 40(2) 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie,  
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

8  1 2(1) 11(1) 

Instytut Filozofii 1    1 

Instytut Informatyki 4 1   5 

Instytut Socjologii 6 1   7 

Instytut Studiów Kulturowych 2    2 

Instytut Zarządzania 1    1 

Archiwum Uniwersytetu  2    2 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego 
Giedroycia 

1 3(1) 77(3) 8(2) 89(6) 

SPNJO 1    1 

SWFiS 2 
 

 8(2) 10(2) 

Katedra Teologii Prawosławnej  1(1)    1(1) 

Katedra Teologii Katolickiej 1    1 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze  
im. Profesora Andrzeja Myrchy 

 3   3 

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe  3   3 

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii 5 
 

  5 

Wydawnictwo Uniwersytetu  4 1   5 

Administracja centralna 
i pracownicy obsługi (w tym pracownicy 
zatrudnieni w UwB podlegający służbowo 
pod Dział Administracyjno-Gospodarczy) 

134(7) 1  42(5) 177(12) 

Domy Studenta 2   7(3) 9(3) 

Ogółem 260(12) 70(4) 88(4) 104(19) 522(39) 

(…) w tym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 
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Tabela 19. Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (bez osób 
przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Grupa stanowisk Stan na dzień 
31.07.2018 r. 

Stan na dzień 
31.07.2019 r. 

Stan na dzień 
31.07.2020 r. 

Pracowników administracyjnych 253 258 260 

Pracowników technicznych   73 74 70 

Pracowników bibliotecznych   87 88 88 

Pracowników obsługi 114             112             104 

Ogółem 527 532 522 
 

5. Działalność naukowa 
5.1 Finansowanie badań naukowych 

Uniwersytet w Białymstoku w 2019 roku otrzymał 12 070 671,33 zł na prowadzenie działalności naukowo-
badawczej. Według stanu na 7.08.2020 r. Uniwersytetowi w Białymstoku przyznane zostało 
14 540 674,70 zł na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w 2020 roku, co oznacza wzrost 
finansowania o 20,5% w stosunku do 2019 roku. Należy oczywiście wziąć pod uwagę, że część 
konkursów NCN i MNiSW, w ramach których pracownicy UwB składali wnioski projektowe, jeszcze nie 
została rozstrzygnięta i kwota ta może ulec zmianie. 
 

Tabela 20. Zestawienie źródeł finansowania działalności naukowo-badawczej w latach 2019−2020 

Rodzaje działalności 
badawczej 

2019* 2020** 

Kwota brutto  
w zł 

Liczba 
projektów 

Kwota brutto 
w zł 

Liczba 
projektów 

Utrzymanie specjalnego 
urządzenia badawczego (SPUB) 

652 100,00 3 652 100,00 3 

Projekty badawcze NCN 6 712 281,00 73 7 425 557,00 70 

Projekty rozwojowe NCBR 70 000,00 1 0,00 1 

Projekty i programy badawcze 
MNiSW 

2 477 456,00 10 3 542 138,00 9 

Nagrody i stypendia naukowe 
MNiSW dla wybitnych młodych 
naukowców 

344 960,00 6 194 040,00 3 

Finansowanie współpracy 
naukowej z zagranicą (poza 
NCN) 

213 862,00 2 1 063 253,70 4 

Prace badawczo-usługowe 
zlecone przez inne podmioty 

84 320,33 5 186 990,00 1 

Pozostałe projekty badawcze 
(FNP, fundusze strukturalne) 

1 515 692,00 3 1 476 596,00 3 

Razem 12 070 671,33 103 14 540 674,70 94 

* zaktualizowano kwoty pozyskane w ramach: (1) projektów badawczych NCN ze względu na pozyskanie nowych projektów w drugiej połowie 2019 roku 

i przeniesienie w roku akademickim 2018/2019 dwóch projektów na inne uczelnie, (2) projektów i programów badawczych MNiSW z powodu zwrotu do MNiSW 

części środków w ramach projektu RID ze względu na aneks zmieniający podział środków przyznawanych w ramach projektu na kolejne lata, (3) finansowania 

współpracy naukowej z zagranicą z tytułu pozyskania w drugiej połowie 2019 roku finansowania w ramach projektu Erasmus+ na projekt we współpracy 

międzynarodowej 
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** według stanu na 30.09.2020 r. 

Daje się zauważyć wysoka aktywność pracowników UwB w aplikowaniu o dofinansowanie badań 
z różnych źródeł. W 2019 roku złożono 159 projektów, w ramach konsorcjów i samodzielnie, na kwotę 
ponad 100 mln zł. Według stanu na 7.08.2020 r. pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku złożyli już 70 
wniosków o dofinansowanie różnych projektów, zarówno badawczych jak i aparaturowych. 
Najpopularniejszymi konkursami, w ramach których aplikują pracownicy UwB, są konkursy OPUS, 
PRELUDIUM i MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Należy również zauważyć, że budżety 
projektów rosną wraz z upływem kolejnych lat, w szczególności w ramach nauk ścisłych i przyrodniczych, 
co przekłada się na obserwowany w ciągu ostatnich lat wzrost środków finansowych na badania. 
 

5.1.1. Finansowanie projektów naukowo-badawczych 

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku finansowane 
są głównie z dwóch źródeł: Narodowego Centrum Nauki (55,6% całkowitego dofinansowania projektów 
naukowo-badawczych w 2019 roku i 51,1% w 2020 roku) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (20,5% w 2019 roku i 24,4% w 2020 roku włączając projekt w ramach programu „Regionalna 
Inicjatywa Doskonałości”). w 2020 roku, w stosunku do lat ubiegłych, można zaobserwować wyraźny 
wzrost środków finansowych pozyskanych na realizację projektów we współpracy międzynarodowej – 
w 2020 roku stanowią one 7,3% całkowitego dofinansowania projektów naukowo-badawczych. 
Obserwujemy również relatywnie wysoki udział środków pozyskanych na badania z FNP (TEAM) 
i funduszy strukturalnych – 12,6% całkowitego dofinansowania projektów w 2019 i 10,2% w 2020 roku. 
Stanowią one aktualnie trzecie pod względem wysokości źródło finansowania projektów badawczych na 
UwB. 
Najwyższą kwotę dofinansowania, zarówno w 2019 jak i 2020 roku, pozyskali pracownicy Wydziału Fizyki 
(26,9% ogółu środków przyznanych w 2019 roku na realizację projektów i 27,3% środków pozyskanych 
w 2020 roku) – w tej kwocie uwzględniono dofinansowanie projektu TEAM finansowanego przez Fundację 
na rzecz Nauki Polskiej oraz przyznane UwB dofinansowanie na projekt COMRAD, który będzie 
realizowany w ramach Programu Horyzont 2020. Drugie miejsce przypadło Wydziałowi Filologicznemu 
(odpowiednio 18,7% i 24,0%) m.in. dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnej Inicjatywy 
Doskonałości. Trzecie miejsce pod względem wysokości pozyskanego na dany rok finansowania badań 
przypadł w 2019 roku Wydziałowi Biologii (16,3%), natomiast w 2020 roku Wydziałowi Chemii (19,2%), 
m.in. dzięki pozyskaniu finansowania w ramach dwóch projektów NCN. 
 
Tabela 21. Kwoty dofinansowania projektów naukowo-badawczych w poszczególnych jednostkach UwB 
w latach 2019-2020 

Wydział 

Środki na finansowanie projektów  

w 2019 roku* w 2020 roku** 

w PLN w % w PLN w % 

Wydział Biologii 1 786 359,00 16,3% 582 502,00 4,3% 

Wydział Chemii         1 397 690,00 12,8% 2 579 100,00 19,1% 

Wydział Ekonomii i Finansów 249 173,00 2,3% 0,00 0,0% 

Wydział Filologiczny   2 049 160,00 18,7% 3 230 242,00 24,0% 

Wydział Fizyki     2 946 411,00 26,9% 3 672 754,70 27,3% 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych  1 696 256,00 15,5% 1 546 156,00 11,5% 

Wydział Matematyki    0,00 0,0% 125 249,00 0,9% 
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Wydział Nauk o Edukacji     183 711,00 1,7% 0,00 0,0% 

Wydziału Prawa 267 509,00 2,4% 29 808,00 0,2% 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Instytut Filozofii 256 750,00 2,3% 348 939,00 2,6% 

Instytut Informatyki 40 036,00 0,4% 0,00 0,0% 

Instytut Socjologii     76 636,00 0,7% 1 353 194,00 10,0% 

Instytut Studiów Kulturowych 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Instytut Zarządzania 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

RAZEM 10 949 691,00  13 467 944,70  

* jw. (tabela 20) 

** według stanu na 30.09.2020 r. 

 
Pod względem liczby realizowanych projektów badawczych na pierwszym miejscu od lat plasował się 
Wydział Biologiczno-Chemiczny. Według stanu z 7.08.2020 r. i zgodnie z nową strukturą uczelni na 
Wydziale Biologii i Wydziale Chemii realizowanych jest łącznie 29 projektów – z czego 15 na Wydziale 
Biologii (w tym 3 Miniatury finansowane przez NCN) i 14 na Wydziale Chemii (w tym 6 Miniatur). W 2019 r. 
realizowanych było na tych wydziałach odpowiednio 13 i 18 projektów. Oba wydziały stanowią ścisłą 
czołówkę jednostek uczelni pod tym względem. 
Wysoką liczbę realizowanych projektów notuje również Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 
(15 projektów, w tym 1 Miniatura, w 2019 r. i 11 projektów w 2020 r.), który w 2019 r. uplasował się na 
drugim miejscu pod tym względem oraz Wydział Fizyki (odpowiednio 11 i 13 projektów), który w 2020 r. 
zajął trzecie miejsce. 
 

Tabela 22. Liczba projektów naukowo-badawczych realizowanych w poszczególnych jednostkach UwB 
w latach 2019-2020 

Wydział 

Liczba projektów  
w 2019 roku 

Liczba projektów  
w 2020 roku* 

szt. w % szt. w % 

Wydział Biologii 13 14,61% 14 16,28% 

Wydział Chemii         18 20,22% 15 17,44% 

Wydział Ekonomii i Finansów 6 6,74% 5 5,81% 

Wydział Filologiczny   6 6,74% 6 6,98% 

Wydział Fizyki     11 12,36% 13 15,12% 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych  15 16,85% 11 12,79% 

Wydział Matematyki    0 0,00% 3 3,49% 

Wydział Nauk o Edukacji     3 3,37% 2 2,33% 

Wydziału Prawa 9 10,11% 7 8,14% 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

0 0,00% 0 0,00% 
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Instytut Filozofii 2 2,25% 3 3,49% 

Instytut Informatyki 3 3,37% 1 1,16% 

Instytut Socjologii     2 2,25% 5 5,81% 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0,00% 0 0,00% 

Instytut Zarządzania 1 1,12% 1 1,16% 

RAZEM 89 100% 86 100% 

* Według stanu na 7.08.2020 r. 

 

W 2019 r. pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni UwB oraz osoby fizyczne zgłosiły w konkursach 
Narodowego Centrum Nauki 143 wnioski, z czego 26 otrzymało pozytywne decyzje. W 2019 r. pracownicy 
UwB złożyli do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 wniosków o dofinansowanie projektów – 
w przypadku 7 z nich procedura oceny nie została jeszcze zakończona (według stanu na 30.09.2020 r.), 
4 z nich otrzymały decyzję negatywną. 
Do końca września 2020 r. pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu w Białymstoku oraz 
naukowcy współpracujący z UwB zgłosili łącznie 108 wniosków do NCN – w przypadku jednego z nich 
decyzja o dofinansowaniu była pozytywna. Pozostałe czekają na rozstrzygnięcie konkursów. 
W latach 2018−2019 nastąpił gwałtowny wzrost liczby wniosków zgłaszanych do NCN, głównie za sprawą 
konkursu Miniatura, który cieszył się dużą popularnością wśród pracowników – w 2018 r. złożono 85 
Miniatur, w 2019 – 42 Miniatury. Do końca września 2020 r. złożono 51 Miniatur, w tym najwięcej – 16 – 
złożyli pracownicy Wydziału Ekonomii i Finansów oraz 15 − pracownicy Wydziału Filologicznego. 
 

Tabela 23. Wykaz złożonych wniosków na projekty badawcze w latach 2016−2020 w konkursach 
ogłaszanych przez NCN i NCBR 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020* 

Narodowe Centrum Nauki 

Liczba złożonych 
wniosków 

49 91 143 143 108 

Liczba pozytywnych 
decyzji 

16 21 23 26 1** 

Współczynnik sukcesu 32,7% 23,1% 16,1% 18,2% 0,9% 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Liczba złożonych 
wniosków 

1 1 2 1 5 

Liczba pozytywnych 
decyzji 

0 0 1 0 0** 

Współczynnik sukcesu 0% 0% 50% 0% 0% 

* nie wszystkie konkursy zostały jeszcze rozstrzygnięte 

** według stanu na 30.09.2020 r. 

 

 
Obecnie, w 2020 r., pracownicy wydziałów UwB realizują 86 projektów, w tym: 

• 70 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w tym 19 Miniatur, 

• 1 projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

• 8 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

• 1 projekt w ramach programu MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości, 

• 1 projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, 
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• 1 projekt badawczo-rozwojowy finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014−2020, 

• 1 projekt badawczo-rozwojowy finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014−2020, 

• 2 projekty międzynarodowe finansowane w ramach programu Horyzont 2020, 

• 1 projekt finansowany w ramach programu Erasmus+. 
 

5.1.2 Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego 

Obecnie dwa wydziały Uniwersytetu w Białymstoku dysponują środkami MNiSW na utrzymanie 
specjalnego urządzenia badawczego (SPUB). Z dotacji MNiSW na ten cel korzystają trzy laboratoria: 

• Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej (Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny) – 
dotacja na lata 2018−2020 w wysokości 136 400,00 zł rocznie, 

• Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno (Instytut Chemii, Wydział Biologiczno-Chemiczny) – 
dotacja na lata 2018−2020 w wysokości 271 700,00 zł rocznie, 

• Laboratorium femtosekundowych czasowo-przestrzennych badań opto-magno-fotonicznych 
(Wydział Fizyki) – dotacja na lata 2019−2021 w wysokości 244 000,00 zł rocznie. 
 

5.1.3. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (konferencji i czasopism) 

W latach 2019−2020 realizowane były lub są trzy projekty z zakresu działalności upowszechniającej 
naukę (DUN) typu „upowszechnianie” i „wydawnictwa”, w tym w czterech Uniwersytet w Białymstoku 
wystąpił w roli wykonawcy bądź lidera projektu, a w jednym w roli wykonawcy. 
 
W ramach umowy 550/P-DUN/2018 realizowane były 3 zadania polegające na organizacji konferencji 
przez Uniwersytet w Białymstoku: 

• międzynarodowa konferencja naukowa „Granice i pogranicza”, 

• międzynarodowa konferencja naukowa „6th International Orchid Workshop”, 

• organizacja międzynarodowej konferencji naukowej ATEE 2018 Spring Conference „Designing 
Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, 
Challenges and Directions for the Future”. 

Okres realizacji projektu to lata 2018−2019. Wartość całego projektu to 233 985,00 zł, a dofinansowanie 
ze środków na naukę – 114 720,00 zł.  
 
W ramach umowy 545/P-DUN/2019 Uniwersytet w Białymstoku realizował 3 zadania (z czego jedno jest 
kontynuowane w 2020 r.): 

• XVII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 

• Polonika – archiwalia z Riksarkivet (Narodowe Archiwum) w Sztokholmie. Opisanie i umieszczenie 
w internecie (www.repcyfr.pl) , 

• XIV  międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja „Current Environmental Issues – 2019”. 
Okres realizacji projektu to lata 2019−2020. Wartość całego projektu to 455 550,00 zł, a dofinansowanie 
ze środków na naukę – 309 790,00 zł.  
 
W ramach umowy 878/P-DUN/2019 realizowane jest jedno zadanie: Specjalistyczne tłumaczenie 
i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies. 
Okres realizacji projektu to lata 2019−2020. Wartość całego projektu to 78 436,50 zł, a dofinansowanie 
ze środków na naukę – 62 700,00 zł.  
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W 2019 r. siedem czasopism wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku otrzymało dofinansowanie 
w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Finansowanie zostało przyznane na 
lata 2019−2020 w wysokości: 

• Studia Wschodniosłowiańskie w ramach umowy 401/WCN/2019/1 z 2.07.2019 r. – 37 050,00 zł na 
2019 rok i 22 935,00 zł na 2020 rok, 

• Linguodidactica w ramach umowy 402/WCN/2019/1 z 2.07.2019 r. – 39 985,00 zł na 2019 rok 
i 29 395,00 zł na 2020 rok, 

• Eastern European Journal of Transnational Relations w ramach umowy 403/WCN/2019/1 
z 16.07.2019 r. – 39 660,00 zł na 2019 rok i 29 985,00 zł na 2020 rok, 

• Miscellanea Historico-Iuridica w ramach umowy 404/WCN/2019/1 z 2.07.2019 r. – 52 624,00 zł na 
2019 rok i 34 578,00 zł na 2020 rok, 

• Rocznik Teologii Katolickiej w ramach umowy 405/WCN/2019/1 z 4.07.2019 r. – 59 003,00 zł na 
2019 rok i 42 297,00 zł na 2020 rok, 

• Optimum. Economic Studies w ramach umowy 406/WCN/2019/1 z 17.07.2019 r. – 19 096,00 zł na 
2019 rok i 12 757,00 zł na 2020 rok, 

• Crossroads w ramach umowy 407/WCN/2019/1 z 2.07.2019 r. – 36 823,00 zł na 2019 rok 
i 30 705,00 zł na 2020 rok. 
 

W 2020 r. Uniwersytet w Białymstoku otrzymał również dofinansowanie w ramach nowych programów 
MNiSW „Doskonała Nauka” i „Społeczna odpowiedzialność nauki”, na organizację czterech konferencji 
i jednej wystawy artystycznej: 

• Konferencja „Workshop on Geometric Methods in Physics”, Wydział Matematyki, umowa 
nr DNK/SP/462624/2020, kwota dofinansowania ogółem: 61 111,00 zł, w tym na 2020 rok: 0,00 zł, 

• Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce pograniczy, Instytut 
Socjologii, umowa nr DNK/SP/462623/2020, kwota dofinansowania ogółem: 25 000,00 zł, w tym 
na 2020 rok: 12 500,00 zł, 

• III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, Wydział Prawa, umowa nr DNK/SP/462611/2020, 
kwota dofinansowania ogółem: 50 000,00 zł, w tym na 2020 rok: 50 000,00 zł, 

• Science in practice: Wildlife conservation in urban environment, Wydział Biologii, umowa 
nr DNK/SP/462617/2020, kwota dofinansowania ogółem: 20 000,00 zł, w tym na 2020 rok: 0,00 zł, 

• Aktywna kultura pamięci: kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego, Wydział Filologiczny, 
umowa nr SONP/SP/466818/2020, kwota dofinansowania ogółem: 68 889,00 zł, w tym na 2020 
rok: 60 000,00 zł. 

5.2. Rozwój naukowy 

Uniwersytet w Białymstoku posiada 11 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 7 uprawnień do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego. 
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora                

• Wydział Biologiczno-Chemiczny – Instytut Biologii od 1997 r. do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia; w 2013 r. przeniesiono uprawnienia z Instytutu 
Biologii, 

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

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

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

• Wydział Filologiczny od 2006 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, 
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• Wydział Fizyki od 1996 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych 
w dyscyplinie fizyka; w 2008 r. zmiana – nauk fizycznych w zakresie fizyki, 

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

• Wydział Historyczno-Socjologiczny od 2007 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie socjologia; w 2013 r. zmiana − nauk społecznych w zakresie 
socjologii, 

• Wydział Historyczno-Socjologiczny od 2017 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie filozofia, 

• Wydział Pedagogiki i Psychologii od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w zakresie pedagogiki; w 2013 r. zmiana − doktora nauk społecznych 
w zakresie pedagogiki, 

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

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

• Wydział Prawa od 1997 r. do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
prawnych w dyscyplinie prawo, 

• Wydział Ekonomii i Zarządzania od 2002 r. do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia,  

• Wydział Biologiczno-Chemiczny od 2010 r. do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, 

• Wydział Historyczno-Socjologiczny od 2010 r. do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, 

• Wydział Biologiczno-Chemiczny od 2014 r. do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, 

• Wydział Fizyki od 2015 r. do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
fizycznych w dyscyplinie fizyka, 

• Wydział Pedagogiki i Psychologii od 2019 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie pedagogika. 

Stopnie i tytuły naukowe 

Tabela 24. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników UwB w roku akademickim 2019/2020 
(od 01.10.2019 r. do 31.07.2020 r.) 

Jednostka organizacyjna  

D
o

kt
o

ra
ty

 o
g

ó
łe

m
 Doktoraty 

H
ab

ili
ta

cj
e 

o
g

ó
łe

m
 Habilitacje 

T
yt

u
ły

 n
au

ko
w

e 

w
 u

cz
el

ni
 

po
za

 u
cz

el
ni

ą
 

w
 u

cz
el

ni
 

po
za

 u
cz

el
ni

ą
 

Wydział Biologii  
   1 1  1 

Wydział Chemii 
 

  5 4 1 1 

Wydział Ekonomii i Finansów 
2 2  1 1  1 

Wydział Filologiczny    
 4 1 3 1 

Wydział Fizyki   
      1 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych  
   1 1  1 

Wydział Matematyki         
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Wydział Nauk o Edukacji 
1 1      

Wydział Prawa     8 8  1 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie    1  1  

Instytut Socjologii 
 
 
 
 
  

1 1        

RAZEM 4 4 0 21 16 5 7 
 

Tabela 25. Stopnie naukowe nadane przez uprawnione jednostki UwB w roku akademickim 2019/2020 (do 31.08.2020 r.) 

Dyscyplina Doktoraty Habilitacje 

biologia 2 1 

chemia 2 4 

ekonomia i finanse 7 3 

historia 7 2 

pedagogika 3 1 

prawo 15 9 

językoznawstwo 1 - 

literaturoznawstwo 3 - 

socjologia 1 - 

RAZEM 41 20 
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5.3. Publikacje i konferencje w 2019 r. 
Tabela 26. Publikacje 

Wydział/Instytut/Katedra 

Publikacja  
w recenzowanym czasopiśmie 

krajowym lub zagranicznym 
spoza wykazu MNiSW 

Publikacja  
w recenzowanym czasopiśmie 
krajowym lub  zagranicznym 

wymienionym w wykazie MNiSW 

Autorstwo monografii lub 
podręcznika 

akademickiego 

Autorstwo rozdziału  
w monografii lub  
w podręczniku 
akademickim 

Redakcja wieloautorskiej 
monografii, podręcznika  lub 

serii wydawniczej Suma punktów 

  
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji Liczba punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 
Liczba 

publikacji 
Liczba 

punktów* 

Wydział Biologii 1 5 57 4850 2 40 2 40 1 20 63 4955 

Wydział Chemii 2 0 79 7440 0 0 6 120 1 80 88 7640 

Wydział Ekonomii i Finansów 7 35 36,35 1616,82 5,5 550 18,69 328,97 0,5 2,5 68,04 2533,29 

Wydział Filologiczny 35 1610 13 65 18 1800 54 975 10 200 130 4640 

Wydział Fizyki 48 6790 2 120 0 0 0 0 0 0 50 6910 
Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 22 107,5 37 1387,02 10 680 36 609,14 8 433,3 113 3216,96 

Wydział Matematyki 1 5 35 2490 2 160 14 205 2 40 54 2900 

Wydział Nauk o Edukacji 6 30 65 2220 11 110 82 1295 9 165 173 4810 

Wydział Prawa 92 2840 64 320 20 1840 196 3440 8 160 380 8600 

Instytut Filozofii 1 5 16 540 2 200 8 160 0 0 27 905 

Instytut Informatyki 0 0 29 1830 0 0 12 165 2 10 43 2005 

Instytut Socjologii 15 460 0 0 4 400 25,66 322,24 2,25 70 46,91 1252,24 

Instytut Studiów Kulturowych 3 24 11 220 3 300 10 130 0 0 447 674 

Instytut Zarządzania 2 10 1,66 33,33 0 0 6,70 123,14 0 0 10,36 166,47 
Filia Uniwersytetu w Białymstoku 
w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-
Informatyczny  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katedra Teologii Katolickiej 0 0 3 20 1 20 3 100 0 0 7 140 

Katedra Teologii Prawosławnej 0 0 2 60 0 0 0 0 2 40 4 100 

RAZEM 235 11921,5 451,01 23212,17 78,5 6100 474,05 8013,49 45,75 1220,8 1704,31 51447,96 

* liczba punktów z listy MNiSW 
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Tabela 27. Konferencje zorganizowane przez wydziały w 2019 r. 

Wydział/Instytut/Katedra 
Konferencje 

międzynarodowe 
Konferencje 

krajowe 

 
Konferencje 
studenckie 

 

Wydział Biologii 0 2 0 

Wydział Chemii 1 2 1 

Wydział Ekonomii i Finansów 1 2 0 

Wydział Filologiczny 11 8 0 

Wydział Fizyki 2 2 0 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

0 2 0 

Wydział Matematyki 6 0 1 

Wydział Nauk o Edukacji 2 4 1 

Wydział Prawa 7 10 16 

Instytut Filozofii 0 2 0 

Instytut Informatyki 0 3 0 

Instytut Socjologii 1 2 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 0 

Instytut Zarządzania 0 0 0 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

1 0 0 

Katedra Teologii Katolickiej 0 2 0 

Katedra Teologii Prawosławnej 0 1 0 

RAZEM 32 42 19 
 

6. Współpraca z zagranicą 

6.1. Międzynarodowa współpraca naukowa 

Uniwersytet w Białymstoku ma podpisanych obecnie 111 umów o współpracy międzynarodowej  
z partnerami zagranicznymi. 
W roku akademickim 2019/2020 zostało podpisanych 13 umów z następującymi partnerami: 

• Azerbaijan State University of Economics, Azerbejdżan, 

• Instytut Biznesu Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Białoruś, 

• Poleski Uniwersytet Państwowy, Białoruś, 

• Liaocheng University, Chiny, 

• Sichuan University of Science and Engineering, Chiny,  

• Bahir Dar University, Etiopia, 

• Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan, 

• Akademia Technologiczna w Rezekne, Łotwa, 

• Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hereena, Federacja Rosyjska, 

• Państwowy Uniwersytet im. F. M. Dostojewskiego w Omsku, Federacja Rosyjska, 

• „Simion Stoilow” Institute of Mathematics of the Romanian Academy, Rumunia, 

• Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana, Ukraina, 
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• Vietnam National University Ho Chi Minh City − University of Science, Wietnam. 
Kolejnych 8 umów zostało przesłanych stronom partnerskim do podpisu: 

• Changsha University, Chiny, 

• Leshan Normal University, Chiny, 

• Jinzhong University, Chiny,  

• Southwest University of Science and Technology, Chiny, 

• Universidad Pontifica Bolivariana, Kolumbia, 

• Sam Houston State University, Stany Zjednoczone, 

• Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Kociubyńskiego, Ukraina, 

• Uniwersytet w Hanoi, Wietnam. 

W ramach programu Erasmus+, uczelnia ma podpisanych 292 umowy bilateralne ze 199 uczelniami 
partnerskimi. Na podstawie tych umów realizowane są wyjazdy na studia, praktyki, wykłady 
i szkolenia.  

6.2. Wymiana osobowa 

W roku akademickim 2019/2020 odbyło się 620 zagranicznych wyjazdów służbowych w następujących 
kategoriach: 

• konferencje naukowe – 193 (w tym wyjazdy 21 studentów i doktorantów), 

• naukowo-badawcze – 269 (w tym wyjazdy 21 doktorantów i studentów), 

• prowadzenie zajęć w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-
Informatycznym (Litwa) – 158. 

 

Najwięcej wyjazdów odbyło się do następujących krajów: Białoruś, Czechy, Francja, Hiszpania, 
Portugalia, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Wielka Brytania. 
 
W roku akademickim 2019/2020 w ramach współpracy wynikającej z umów międzynarodowych 
podpisanych przez Uniwersytet w Białymstoku z zagranicznymi partnerami, na uczelni przebywało na 
programach wymiany odpowiednio: 

• w ramach programu Erasmus+: 70 studentów na studiach, 9 studentów na praktykach, 4 
nauczycieli na wykładach, 2 pracowników na szkoleniach, 

• w ramach programu Non-Degree: 42 studentów z 7 uczelni chińskich (Liaocheng University, 
Leshan Normal University, Sichuan University of Science and Engineering, Hunan University 
of Arts and Sciences, North University of China, Jinzhong University, Changsha University) 
i 1 rosyjskiej (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie). 
 

W roku akademickim 2019/2020 w ramach programów stypendialnych na Uniwersytecie 
w Białymstoku przebywało: 

• na studiach doktoranckich: 1 osoba z Białorusi i 1 osoba z Litwy, Wydział Prawa, 

• na studiach II stopnia: 1 osoba z Ukrainy, Wydział Filologiczny,  

• na stypendium Rządu RP dla Młodych Naukowców: 1 osoba z Gruzji, Wydział Historii 
i Stosunków Międzynarodowych i 1 osoba z Azerbejdżanu, Wydział Nauk o Edukacji, 

• na stypendium Programu Stypendialnego Fulbright: 1 osoba ze Stanów Zjednoczonych, 
Wydział Chemii, 

• w ramach Nagrody im. Iwana Wyhowskiego: 1 osoba z Ukrainy, Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych. 
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6.3. Realizowane formy aktywności 

W roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku były realizowane następujące 
działania: 

• organizacja bezpłatnego kursu języka angielskiego dla pracowników aadministracji 
ccentralnej, 

• wyjazd drużyny siatkarskiej na Międzynarodowy Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 
Sieci Uniwersytetów Pogranicza o Puchar Rektora Grodzieńskiego Uniwersytetu 
Państwowego im. Janki Kupały, Grodno, luty 2020 – wyjazd zorganizowany we współpracy 
ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 

• udział pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej w międzynarodowej konferencji 
European Association for International Education, 

• wydanie trzeciego tomu periodyku „Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza”, pod redakcją  
dr. hab. J. Matwiejuka (red. naczelny), mgr P. Białas (sekretarz redakcji), Białystok 2019; 
w 3 tomie znalazło się 18 artykułów naukowych poświęconych aktualnym zagadnieniom 
prawnym, 

• Uniwersytet w Białymstoku został członkiem European Univiesrity Alliance (sieć wspierająca 
internacjonalizację szkolnictwa wyższego) oraz członkiem międzynarodowego 
stowarzyszenia EUPRIO (promującego współpracę międzynarodową pomiędzy uczelniami), 

• przeprowadzenie ankiety „Uniwersytet w Białymstoku a internacjonalizacja” wśród wszystkich 
pracowników UwB, która umożliwiła zapoznanie się z potrzebami pracowników UwB. 

 
Zaplanowano również działania, które ze względu na epidemię COVID-19 nie mogły zostać 
zrealizowane, a ich organizację przesunięto na późniejszy termin: 

• International Staff Week, 

• organizacja III Polsko-Ukraińskiej Szkoły Prawa, na podstawie umowy o współpracy, wspólnie 
z Ukraińską Akademią Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy – Odeski 
Regionalny Instytut Administracji Publicznej, Białystok, maj 2020,  

• organizacja III Polsko-Białoruskiej Szkoły Prawa, na podstawie umowy o współpracy, 
wspólnie z Grodzieńskim Uniwersytetem  Państwowym im. Janki Kupały, Białystok-Grodno, 
kwiecień 2020. 

6.4. Program Erasmus+. Współpraca z krajami programu 

Rok akademicki 2019/2020 jest dwudziestym pierwszym rokiem uczestnictwa Uniwersytetu 
w Białymstoku w programie Erasmus+. Uczelnia otrzymała z budżetu programu Erasmus+ 
zarządzanego przez Komisję Europejską grant o łącznej wysokości 416 993 EUR, w tym: 

• 170 088 EUR − na wyjazdy na studia (SMS), 

• 61 050 EUR − na wyjazdy na praktyki (SMP), 

• 55 835 EUR − na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA), 

• 67 220 EUR − na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT), 

• 62 800 EUR − na organizację wymiany studentów i pracowników (OS). 
 
Uczelnia otrzymała również środki z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) 
na wyjazdy: 

• studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej: 152 206 PLN z przeznaczeniem na 
wyjazdy na studia (SMS) oraz 64 680 PLN z przeznaczeniem na wyjazdy na praktykę (SMP), 

• studentów niepełnosprawnych: 8 017 PLN z przeznaczeniem na wyjazdy na praktykę (SMP).  
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Wyjazdy studentów na studia (SMS), praktyki (SMP) oraz przyjazdy studentów zagranicznych 
Na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2019/2020 wyjechało 83 studentów na łączny okres 
412 miesięcy. Średnia długość pobytu przypadająca na studenta wyniosła około 5 miesięcy. Spośród 
powyższej liczby studentów 11 osób wyjechało z dofinansowaniem dla studentów znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej (Program PO WER). Na semestr zimowy wyjechało 59, na semestr letni 
– 15, a na cały rok akademicki – 9 studentów. Wśród wyjeżdżających zdecydowaną większość 
stanowiły kobiety (60 do 23). Epidemia COVID-19 sprawiła, że spośród 24 osób, które miały 
realizować semestr letni w uczelniach partnerskich: 5 osób wróciło przedwcześnie i podjęło naukę na 
swoim macierzystym wydziale/instytucie, 10 osób realizowało naukę na uczelni partnerskiej zdalnie 
z Polski, a 9 osób zdecydowało się pozostać na wymianie. Na praktyki w roku akademickim 2019/2020 
wyjechało 8 studentów. Łączna długość pobytu na praktykach wyniosła 23 miesiące. W tej grupie 
również można zaobserwować znaczącą przewagę kobiet (7 do 1). Do 7 sierpnia 2020 r. nie udało się 
zrealizować żadnego wyjazdu SMP finansowanego z funduszy PO WER. Uniwersytet w Białymstoku 
skorzystał z możliwości zawnioskowania o przedłużenie okresu realizacji projektu do maja 2021 r., ze 
względu na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 i brak możliwości realizacji mobilności. Uczelnia 
otrzymała zgodę Narodowej Agencji na przedłużenie i zamierza zrealizować pozostałe zaplanowane 
mobilności. Na studia w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytet w Białymstoku przyjechało 
łącznie 68 studentów zagranicznych. 29 studentów przebywało na Uniwersytecie w Białymstoku przez 
cały rok akademicki. W semestrze zimowym studiowało łącznie 57 studentów (w tym 28 tylko 
w semestrze zimowym), a w semestrze letnim − 40 studentów (w tym 11 tylko w semestrze letnim). 
Wśród przyjeżdżających studentów 36 stanowiły kobiety, a 32 – mężczyźni. Dodatkowo, na 
Uniwersytecie w Białymstoku 9 zagranicznych studentów realizowało praktyki. 

Tabela 28. Wyjazdy i przyjazdy studentów 

Jednostka SMS 
– wyjazdy 

studentów na 
studia 

SMP 
– wyjazdy 

studentów na 
praktyki 

Przyjazdy 
studentów na 

studia 

Przyjazdy 
studentów 
na praktyki 

Wydział Biologii 1 0 6 0 

Wydział Chemii 0 1 6 0 

Wydział Ekonomii  
i Finansów 

20 2 15 3 

Instytut Zarządzania 13 0 0 0 

Wydział Filologiczny 13 0 4 5 

Wydział Fizyki 0 0 7 0 

Wydział Historii  
i Stosunków 
Międzynarodowych 

2 0 6 0 

Instytut Socjologii 5 0 2 0 

Instytut Studiów 
Kulturowych 

6 2 0 0 

Instytut Filozofii 0 0 0 0 

Wydział Matematyki 1 0 0 0 

Instytut Informatyki 1 1 1 0 

Wydział Nauk o Edukacji 4 0 1 0 

Wydział Prawa 17 2 20 0 
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Filia Uniwersytetu w 
Białymstoku  w Wilnie, 
Wydział Ekonomiczno- 
Informatyczny 

0 0 0 0 

Dział Współpracy 
Międzynarodowej 

0 0 0 1 

Razem: 83 8 68 9 
 

Dziekani wydziałów: Filologicznego, Biologii i Matematyki dofinansowali ze środków wydziałowych 
koszty podróży studentów realizujących studia za granicą na łączną kwotą 1385,34 PLN.  
Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) 
W roku akademickim 2019/2020 na realizację indywidualnych wyjazdów nauczycieli w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach partnerskich (STA) Uniwersytet w Białymstoku 
otrzymał z Komisji Europejskiej grant w wysokości 55 835 EUR. Z uzyskanych środków zaplanowano 
sfinansowanie 55 wyjazdów. Wybuch pandemii COVID-19 i zamknięcie granic spowodowały, że duża 
ilość mobilności nie mogła zostać zrealizowana. Do 7 sierpnia 2020 r. odbyło się 21 wyjazdów. 
Uniwersytet w Białymstoku skorzystał z możliwości i zawnioskował o przedłużenie okresu realizacji 
projektu do maja 2021 r. Uczelnia otrzymała zgodę Narodowej Agencji na przedłużenie i zamierza 
zrealizować pozostałe zaplanowane mobilności. Od początku roku akademickiego 2019/2020 
odnotowano 4 przyjazdy nauczycieli z zagranicznych uczelni. Zaplanowane przyjazdy 4 osób na 
filologię angielską, 2 osób na filologię wschodniosłowiańską oraz 2 osób do Instytutu Zarządzania nie 
odbyły się ze względu na pandemię COVID-19. 

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

Jednostka STA – wyjazdy 
nauczycieli 

akademickich 

Przyjazdy 
nauczycieli 

akademickich 

Wydział Biologii 0 0 

Wydział Chemii 0 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 3 0 

Instytut Zarządzania 0 0 

Wydział Filologiczny 10 1 

Wydział Fizyki 0 0 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

2 0 

Instytut Socjologii 2 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 

Instytut Filozofii 0 0 

Wydział Matematyki 2 0 

Instytut Informatyki 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 1 1 

Wydział Prawa 1 2 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

0 0 

Razem 21 4 
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Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) 
W roku akademickim 2019/2020 na realizację wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) 
Uniwersytet w Białymstoku otrzymał z Komisji Europejskiej grant w wysokości 67 220 EUR. Z tej kwoty 
zaplanowano sfinansowanie 64 wyjazdów. Ze względu na epidemię COVID-19 i zamknięcie granic, 
do 7 sierpnia 2020 r. zostało zrealizowanych jedynie 12 wyjazdów. Podobnie jak przy omówionych 
wcześniej wyjazdach w celach dydaktycznych (STA), w przedłużonym okresie trwania projektu (do 
maja 2021 r.), uczelnia zamierza zrealizować wszystkie zaplanowane mobilności.  

Tabela 30. Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizacja wymiany studentów i nauczycieli 
Na dofinansowanie działań związanych z organizacją wymiany studentów i pracowników (OS) 
uczelnia otrzymała z Komisji Europejskiej grant w wysokości 62 800 EUR. Przyznane dofinansowanie 
nie zostało w całości wykorzystane. Spodziewane jest zmniejszenie wysokości otrzymanego grantu 
ze względu na mniejszą liczbę wyjazdów spowodowaną epidemią COVID-19.  

6.5. Program Erasmus+. Współpraca z krajami partnerskimi 

W roku akademickim 2019/2020, Uniwersytet w Białymstoku otrzymał grant KA107-2019 w wysokości 
104 845 EUR na wymianę mobilnościową z krajami partnerskimi w latach 2019−2022. Projekt zakłada 
realizację 45 mobilności. Jednocześnie realizowany był drugi rok grantu KA107-2018, przyznanego 
na lata 2018−2020, z budżetem w wysokości 124 160 EUR – realizacja 55 mobilności. W związku 
z epidemią COVID-19 i zamknięciem granic, na wniosek Uniwersytetu w Białymstoku, zawarto 
z Narodową Agencją aneks do umowy finansowej przedłużający czas trwania projektu KA107-2018 

Jednostka 

STT – wyjazdy 
pracowników 

w celach 
szkoleniowych 

Przyjazdy 
pracowników 

uczelni 
zagranicznych 

Wydział Biologii 0 0 

Wydział Chemii 0 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 1 0 

Instytut Zarządzania 1 0 

Wydział Filologiczny 2 1 

Wydział Fizyki 0 0 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

0 0 

Instytut Socjologii 0 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 

Instytut Filozofii 0 0 

Wydział Matematyki 0 0 

Instytut Informatyki 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 1 0 

Wydział Prawa 0 0 

Administracja centralna 5 0 

Administracja Wydziału Prawa 1 0 

Biblioteka Wydziału Prawa 1 0 

Razem 12 1  
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do 31.07.2021 r. W styczniu 2020 r. złożono wniosek w konkursie KA107-2020 o przyznanie 
dofinansowania w trzecim grancie na współpracę z krajami partnerskimi obejmującą lata 2020−2023. 
W ramach programu Erasmus+ KA107 prowadzona jest współpraca z uniwersytetami z: Armenii, 
Białorusi, Chile, Ekwadoru, Gruzji, Indii, Japonii, Kanady, Kirgistanu, Kosowa, Federacji Rosyjskiej, 
Serbii, Tajlandii, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Wietnamu, których warunki i zakres są określone w 30 
międzyinstytucjonalnych umowach, zawartych z uniwersytetami z krajów partnerskich. 
Projekt KA107-2018 (od 01.06.2018 r. do 31.07.2021 r.) – całkowity budżet projektu: 124 160 EUR:  

• wyjazdy/przyjazdy studentów na studia (SMS) – 34 460 EUR, 

• wyjazdy/przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – 40 825 EUR, 

• wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – 29 625 EUR, 

• wsparcie organizacyjne (OS) – 19 250 EUR. 
 
Projekt KA107-2019 (od 01.06.2019 r. do 31.07.2022 r.) – całkowity budżet projektu: 104 845 EUR:  

• wyjazdy/przyjazdy studentów na studia (SMS) – 21 045 EUR, 

• wyjazdy/przyjazdy studentów na praktyki (SMP) − 3 220 EUR, 

• wyjazdy/przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – 44 365 EUR, 

• wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – 20 465 EUR, 

• wsparcie organizacyjne (OS) – 15 750 EUR. 
Wyjazdy studentów na studia (SMS), praktyki (SMP) oraz przyjazdy studentów zagranicznych 
z krajów partnerskich (KA107) 
W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano 1 wyjazd studenta Wydziału Fizyki do USA. Ze względu 
na epidemię COVID-19 student musiał wrócić do Polski wcześniej, ale kontynuował naukę w sposób 
zdalny. Na studia w ramach programu Erasmus+ KA107 przyjechało na Wydział Prawa 2 studentów: 
z Gruzji i Federacji Rosyjskiej. Ze względu na epidemię COVID-19 studentka z Gruzji, która 
przebywała na wymianie w semestrze letnim, część studiów realizowała online. Pozostałe mobilności 
studentów na studia (SMS) oraz na praktyki (SMP) przewidziane w projekcie, zostały przełożone na 
kolejny rok akademicki. 
Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w krajach 
partnerskich (KA107) 
W roku akademickim 2019/2020 zaplanowano 10 wyjazdów nauczycieli akademickich na wykłady 
w ramach programu Erasmus+ KA107. 7 mobilności nie zostało zrealizowanych ze względu na 
epidemię COVID-19. Organizacja tych mobilności, jak również pozostałych mobilności przewidzianych 
w projekcie, została przełożona na kolejny rok akademicki. W roku akademickim 2019/2020 odbyły się 
3 wyjazdy do następujących krajów partnerskich: 

• Tajlandia: Wydział Chemii – 1, 

• Serbia: Wydział Chemii – 1, 

• Gruzja: Wydział Prawa  – 1. 
Do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku zaplanowano 5 
przyjazdów nauczycieli z uczelni partnerskich, które ze względu na epidemię COVID-19 zostały 
przełożone na kolejny rok akademicki.   
Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (STT) 
W roku akademickim 2019/2020 zaplanowano 5 wyjazdów w celach szkoleniowych w ramach 
programu Erasmus+ KA107. 4 mobilności nie odbyły się ze względu na epidemię COVID-19. 
Realizację tych mobilności, jak również pozostałych mobilności przewidzianych w projekcie, 
zaplanowano w kolejnym roku akademickim. W roku akademickim 2019/2020 udało się zrealizować 
wyjazd 1 pracownika w celach szkoleniowych do następującego kraju partnerskiego: 

• Serbia: Wydział Biologii. 
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Na Uniwersytet w Białymstoku przyjechał w celach szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+ 
KA107 1 pracownik z kraju partnerskiego: 

• Armenia: Dział Współpracy Międzynarodowej. 
5 zaplanowanych mobilności przyjazdowych STT (do: Działu Współpracy Międzynarodowej, na 
Wydział Chemii i Wydział Prawa), ze względu na epidemię COVID-19 i zamknięcie granic przełożono 
na termin późniejszy. Realizację pozostałych mobilności zaplanowano w kolejnym roku akademickim. 
Organizacja wymiany studentów i nauczycieli 
Z przyznanych Uniwersytetowi w Białymstoku środków na dofinansowanie działań związanych 
z organizacją wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 (OS) zostały 
pokryte m.in.: 

˗ delegacja krajowa pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej, 
˗ koszty pośrednictwa wizowego do uczelni partnerskiej w Kaliningradzie dla prorektora 

ds. rozwoju i koordynatora ds. współpracy z krajami partnerskimi, 
˗ zakup 10 nośników pamięci na potrzeby zagranicznych studentów, 
˗ koszty udziału przedstawicieli UwB w międzynarodowej dorocznej konferencji i targach 

APAIE 2020 – Asia Pacific Association for International Education; (ze względu na wybuch 
epidemii COVID-19 konferencja została odwołana; część środków udało się odzyskać), 

˗ opłata członkowska Uniwersytetu w Białymstoku w Stowarzyszeniu EUPRIO, 
˗ dodatek pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej oraz pracownika Działu 

Finansowo-Księgowego, 
˗ usługa cateringowa na spotkanie koordynatorów programu Erasmus+. 

Program Non-Degree  
W roku akademickim 2019/2020 w ramach współpracy wynikającej z umów międzynarodowych 
podpisanych przez Uniwersytet w Białymstoku z zagranicznymi partnerami, uczelnia realizowała 
odpłatny program Non-Degree. W ramach tego programu w semestrze zimowym w Uniwersytecie 
przebywało 42 studentów z 8 uczelni zagranicznych (7 z Chin i 1 z Rosji). Jedna studentka z Chin 
przedłużyła swój pobyt na semestr letni. Dodatkowo, na semestr letni było zaplanowanych 18 
przyjazdów. W związku z wybuchem epidemii COVID-19 zostały one przełożone na rok akademicki 
2020/2021.  

Tabela 31. Przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu Non-Degree 

Jednostka Semestr zimowy  Semestr letni  

Wydział Biologii 1 0 

Wydział Chemii 1 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 7 1 

Instytut Zarządzania 2 0 

Wydział Filologiczny 13 0 

Wydział Fizyki 1 0 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

0 0 

Instytut Socjologii 0 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 

Instytut Filozofii 0 0 

Wydział Matematyki 1 0 

Instytut Informatyki 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 7 0 

Wydział Prawa 9 0 

Razem 42 1 
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6.6. Wizyty gości zagranicznych w roku akademickim 2019/2020  

Dział Współpracy Międzynarodowej na podstawie zgłoszeń z poszczególnych jednostek, prowadził 
ewidencję gości zagranicznych przyjeżdżających na Uniwersytet w Białymstoku. W roku akademickim 
2019/2020 uczelnia gościła 46 cudzoziemców m.in. z: Białorusi, Chin, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Szwajcarii, Meksyku. Dział Współpracy Międzynarodowej wystawił indywidualne 
zaproszenia do wiz 16 osobom oraz 3 zbiorowe zaproszenia dla delegacji z uczelni chińskich. Przyjazd 
dwóch delegacji (z Liaocheng University i Luoyang Normal University) doszedł do skutku. Wizyta 
trzeciej delegacji (z Jinzhong University) nie odbyła się ze względu na epidemię COVID-19 i zostanie 
zrealizowana w późniejszym czasie.  
Przyjazdy gości zagranicznych w roku akademickim 2019/2020 przedstawiały się następująco: 
 

           Tabela 32. Przyjazdy gości zagranicznych do poszczególnych jednostek 

Jednostka Liczba gości 

Wydział Prawa 2 

Wydział Ekonomii i Finansów 1 

Wydział Fizyki 5 

Wydział Matematyki 8 

Instytut Informatyki 1 

Wydział Nauk o Edukacji 5 

Wydział Filologiczny 8 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych  1 

Instytut Socjologii 1 

Wydział Biologii 2 

Wydział Chemii 3 

Administracja centralna 9 

Razem 46 

 
Większość przyjmowanych gości przyjechała w ramach współpracy badawczej z pracownikami 
wydziałów goszczących lub też uczestniczyła w organizowanych przez wydziały konferencjach. 
Administracja centralna gościła przedstawicieli władz uczelni partnerskich.  

7. Biblioteka, wydawnictwa 

7.1. System biblioteczno-informacyjny 

13 września 2019 r. rektor, zarządzeniem nadającym regulamin organizacyjny, określił  strukturę 
organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, zgodnie z którym w jej skład 
wchodzą: biblioteka główna, biblioteki specjalistyczne funkcjonujące w ramach wydziałów (Biologii, 
Chemii, Filologicznego, Fizyki, Matematyki) oraz biblioteki specjalistyczne funkcjonujące poza 
strukturą wydziałów (Ekonomiczna, Humanistyczno-Społeczna im. Andrzeja Wyczańskiego, 
Pedagogiczna, Prawnicza).  
30 października 2019 r. rektor, zarządzeniem w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki 
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, utworzył bibliotekę Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny jako bibliotekę specjalistyczną funkcjonującą w ramach 
wydziału.  
Stan faktyczny księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej na 30 czerwca 2020 r. to 996 007 jednostek 
egzemplarzowych. W ostatnim roku akademickim sieć biblioteczna UwB zgromadziła łącznie 13 524 
egz., w tym Biblioteka Główna zewidencjonowała 8 533 egz. Ze swoich zbiorów biblioteki zubytkowały 
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7 881 egz., w tym BG 7 765 egz., zbiorów zdeaktualizowanych, zaczytanych lub 
wieloegzemplarzowych.  
W roku akademickim 2019/2020 biblioteki specjalistyczne prenumerowały łącznie 291 tytułów 
czasopism: 276 krajowych i 15 zagranicznych. Biblioteka Główna prenumerowała 146 tytułów 
czasopism krajowych i 9 zagranicznych, ponadto otrzymała 153 tytuły z darów oraz 184 tytuły 
z wymiany. Prenumerata odbywała się w drodze przetargu nieograniczonego. Ogółem wartość 
prenumeraty polskiej do wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego oraz jednostek 
UwB na rok 2019 i 2020 wyniosła 169 917 zł (2019 r. – 91 507 zł, 2020 – 78 410 zł). Prenumerata 
czasopism zagranicznych stanowiła wartość 13 753 EUR (2019 r. – 6 037 EUR, 2020 r. –  7 716 EUR). 
Uniwersytet w Białymstoku w tym samym okresie prenumerował 7 baz specjalistycznych online: 4 
bazy EBSCO w 2019 i 5 w 2020: EconLit Full Text,  Legal Source,  Litterary Reference Center Plus,  
SocINDEX with Full Text 2019, Sociology Source Ultimate 2020, Academic Research Source (baza 
czasopism i książek) 2020 oraz 2 polskie bazy: System Informacji Prawnej Legalis, Vademecum 
Bibliotekarza 2019. Uczestniczył również w 7 konsorcjach współfinansowanych  (50%) przez MNiSW: 
ACS  (kontynuacja) 2019, 2020,   AIP/APS  (kontynuacja) 2019, 2020,  Cambridge kolekcja HSS. 
Humanities Social Science (kontynuacja) 2019, 2020, EBSCO (kontynuacja) 2019, 2020; IOP 
(kontynuacja) 2019, 2020, JSTOR. kolekcja  Arts & Sciences VII  2019, 2020,  JSTOR. kolekcja  Arts 
& Sciences I 2019, 2020, JSTOR. kolekcja  Biological Sciences 2019, 2020,  JSTOR. kolekcja  Ecology 
& Botany I 2019, 2020,  OECD iLibrary 2019 – rezygnacja od 2020.  Kontynuowano także dostęp do 
8 ogólnopolskich licencji akademickich w pełni sfinansowanych przez MNiSW w ramach Wirtualnej 
Biblioteki Nauki koordynowanej przez ICM UW: EBSCO (EIFL) pakiet podstawowy, Elsevier/Science 
Direct, Scopus, Springer, Web of Science, Wiley oraz  czasopism Nature i Science. 
Koszt prenumeraty baz danych 2019−2020 wyniósł 323 732,15 zł (zagr. 247 871,80 zł; kraj. 75 860,35 
zł), podpisywanie umów na rok 2020 jest jeszcze w trakcie realizacji.    
Biblioteka Uniwersytecka kontynuowała prenumeratę dostępu online do platformy ibukLibra.pl 
Wydawnictwa PWN przeznaczając na prenumeratę kwotę  12 260,40 zł. 
Wszystkie biblioteki uczelni korzystają ze zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. Ogółem 
w bazach ALEPH Biblioteki Uniwersyteckiej na koniec czerwca 2020 r. znajdowało się 534 960 
rekordów bibliograficznych, które rejestrowały 1 047 132 egzemplarzy. W roku sprawozdawczym 
pracownicy oddziału opracowania BG przy współpracy z bibliotekarzami systemu poza bieżącym 
opracowaniem nabytków, pracowali nad melioracją uczelnianego katalogu centralnego oraz 
wzbogacali bazę o rekordy analityczne. Od 16 marca br. większość pracowników Biblioteki 
Uniwersyteckiej związanych z opracowaniem zbiorów, pracowała w systemie zdalnym. Sekcja 
Automatyzacji BG opracowała oprogramowanie pozwalające na zainstalowanie na komputerach 
domowych specjalnej wersji Alepha oraz programu Virtua, które umożliwiły im pracę w katalogu 
komputerowym. Prace związane były przede wszystkim z intensywną melioracją katalogu, m.in. 
zamianą rekordów lokalnych rekordami z Katalogu Centralnego NUKAT, wypełnianiem pola LKR 
łączącym opis bibliograficzny dokumentu z pełnym tekstem, scalaniem zdublowanych rekordów, 
modyfikacji poddano ponad 14 tysięcy rekordów. Wykonywano także prace na rzecz NUKAT, 
utworzono w tym katalogu 579 nowych rekordów bibliograficznych, 329 haseł wzorcowych (hpr 
i formalne), opracowano przedmiotowo i poprawiono pod względem formalnym 156 rekordów 
bibliograficznych innych bibliotek. W 2019 r. zakończono zadania z DUN rozpoczęte w 2018 r. 
w zakresie opracowania zbiorów: „Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki 
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego 
NUKAT”, w ramach którego do Katalogu NUKAT i Katalogu Centralnego UwB zostało wprowadzonych 
3 000 rekordów bibliograficznych książek oraz „Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki 
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy 
analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 
1944−2017”, dzięki czemu zarejestrowano 5 000 rekordów analitycznych artykułów z czasopism 
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naukowych naszego regionu. Od maja 2020 roku rozpoczęto realizację dwuletniego projektu 
w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki „Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw 
naukowych (1944−2020) − kontynuacja”, w ramach tego zadania planuje się wprowadzenie 9 000 
rekordów analitycznych artykułów z podlaskich wydawnictw naukowych. 

Czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej odwiedziło ogółem 48 547 (2019 r. 80 646) użytkowników, którym 
udostępniono 140 639 (2019 r. 243 455 egzemplarzy), w czytelniach BG – 8 756 odwiedzin, 10 100 
udostępnień. Liczba użytkowników zarejestrowanych w Wypożyczalni Biblioteki Głównej na dzień 30 
czerwca br. wynosiła 4 135, a liczba wypożyczonych przez nich egzemplarzy 8 084 woluminów 
(z prolongatami 21 617). Biblioteki specjalistyczne oprócz udostępniania swoich zbiorów prezencyjnie, 
w większości także prowadzą wypożyczalnie. Łącznie w bibliotekach specjalistycznych 
zarejestrowanych jest 5 638 użytkowników, którzy w roku akademickim 2019/2020 wypożyczyli 24 634 
woluminów. 

W Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG zrealizowano 103 zamówienia, w tym 95 zamówień 
bibliotekom krajowym i 8 zamówień bibliotekom zagranicznym oraz 83 zamówienia pracownikom 
i studentom UwB. Biblioteka Uniwersytecka udostępnia także system ACADEMICA – Cyfrową 
Wypożyczalnię Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej, który pozwala na dostęp do 
ponad 3 244 624 milionów pełnotekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
m.in. artykułów, monografii, podręczników oraz całych numerów czasopism. Zasób ten jest codziennie 
powiększany o kolejne pozycje.   
Rozproszenie agend biblioteki głównej, wprowadzenie stanu epidemicznego w Polsce, bardzo 
negatywnie wpłynęło na frekwencję czytelników w czytelniach. Od 16 marca do 25 maja czytelnie były 
zamknięte dla użytkowników. Do chwili obecnej funkcjonują z limitem liczby czytelników. Stąd też 
wszystkie czytelnie prowadziły wypożyczenia krótkoterminowe. Znaczący wzrost zainteresowania 
odnotowały natomiast źródła elektroniczne, zarówno subskrybowane jak i w otwartym dostępie. 
Konsekwencją zwiększonego zapotrzebowania na dostęp online do źródeł naukowych były liczne (40) 
dostępy testowe do renomowanych baz danych, m.in. JSTOR, Jus Mundi, BRILL, De Gruyter 
eJournals, SAGE Journals, bazy Oxford. Znalazło to odzwierciedlenie w statystyce korzystania z baz 
danych, PBC, platformy RUB. W omawianym okresie zarejestrowano 13 199 248 (w 2019 - 6 870 268) 
odwiedzin w dostępnych pracownikom i studentom UwB bazach online. Stronę Podlaskiej Biblioteki 
Cyfrowej odwiedzono 9 961 543 razy, w trakcie których użytkownicy wyświetlili 1 659 805 
dokumentów (w 2019 − 827 959). Liczba wejść na stronę Repozytorium UwB wyniosła 3 692 626 
(w 2019 − 2 099 359) użytkowników z różnych krajów świata. Od 1 października 2019 do 30 czerwca 
2020 roku na platformę Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 120 książek i 789 numerów 
czasopism, natomiast w bazie RUB zdeponowano 869 dokumentów. Na platformie RUB odnotowano 
wzmożony ruch w zakresie rejestracji nowych użytkowników, jak i w zakresie deponowania 
bezpośredniego przez pracowników i doktorantów UwB. Sekcja RUB odpowiedzialna za zarządzanie 
repozytorium, zajmowała się m.in. weryfikacją poprawności metadanych, rejestrowaniem bibliografii 
załącznikowej do artykułów z czasopism (16 554 pozycji) oraz interaktywnych spisów treści do 
poszczególnych numerów czasopism (42), kontrolą rejestracji numerów DOI dla artykułów 
z czasopism akademickich i konferencji UwB. Odpowiedzialna była także za prace związane 
z modułem Czasopisma akademickie wydawane przez jednostki naukowe w systemie POL-index 
(import 151 artykułów), a także za prace związane z bazą Central and Eastern European Online 
Library (wprowadzono 233 artykuły z czasopism UwB). Pracownicy Repozytorium przeprowadzili 
szereg warsztatów dla pracowników i studentów UwB w zakresie efektywnego wyszukiwania 
informacji w bazach online, obsługi RUB, Otwartej Nauki a także uzupełniania i upubliczniania profilu 
ORCID. Ponadto przygotowali 28 zestawień cytowań, zrealizowali 34 kwerendy. W okresie 
sprawozdawczym Pracownia Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji pracowała na potrzeby Podlaskiej 
Biblioteki Cyfrowej (we własnym zakresie i na potrzeby partnerów), wykonywała bieżące zamówienia, 
skanowała materiały do Repozytorium UwB oraz na potrzeby osób niepełnosprawnych 
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(niewidomych). Wykonano 54 120 skanów, w tym około 7 000 skanów na potrzeby pracy zdalnej 
nauczycieli akademickich i studentów w okresie zamknięcia uczelni z powodu wprowadzenia stanu 
epidemicznego. Usługę skanowania na potrzeby pracowników i studentów Wydziału Historii 
i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Socjologii i Instytutu Filozofii wykonywali także pracownicy 
Biblioteki Humanistyczno-Społecznej. Od czerwca 2020 r. w Pracowni Zbiorów Specjalnych 
i Digitalizacji wykonywane są skany czasopism na rzecz projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 
„Budowa platformy „Podlaskie Czasopisma Regionalne”, którego głównym celem jest udostępnienie 
online siedmiu tytułów naukowych czasopism regionalnych. Do platformy tej zostanie dołączone 
czasopismo "Rocznik Białostocki", które zostało zdigitalizowane, opracowane i udostępnione online 
w efekcie realizacji projektu „Digitalizacja i udostępnianie online czasopisma Rocznik Białostocki”  
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność 
upowszechniającą naukę w 2019 roku. 
W Oddziale Informacji Naukowej BU w ramach prac dokumentacyjnych do własnych baz danych 
wprowadzono 3 438 rekordów bibliograficznych. Przeprowadzono przysposobienie biblioteczne 
w formie tradycyjnej dla 56 grup studentów I roku (1 234 osób). Szkolenia indywidualne w zakresie 
korzystania ze specjalistycznych źródeł informacji prowadzono we wszystkich bibliotekach uczelni. 
Informatorium BG w omawianym okresie odwiedziło 1 769 użytkowników, którym udzielono 1 598 
różnego typu informacji. Bibliotekarze prawie wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-
informacyjnego UwB mieli obowiązek rejestrowania publikacji naukowych pracowników swoich 
jednostek do Modułu Sprawozdawczego PBN, BG wprowadzała dane pracowników Wydziału 
Filologicznego.   
W ramach działalności naukowej kontynuowano cykl spotkań Podlaskiego Forum Bibliotekarzy 
(3 spotkania), Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Prowadzono blog Biblioteki 
Uniwersyteckiej „Egzemplarz (nie)obowiązkowy)”, na którym ukazało się 6 tekstów. W okresie 
sprawozdawczym pracownicy systemu uczestniczyli w konferencjach naukowych, w wielu 
webinariach dotyczących pracy zdalnej bibliotek, prezentacjach online dotyczących baz EBSCO, 
szkoleniach związanych z wdrażaniem nowego systemu PBN 2.0 oraz warsztatach Centrum NUKAT. 
Pracownicy BG wydali 4 publikacje naukowe.  
Biblioteka Uniwersytecka prowadziła szereg akcji promujących macierzystą instytucję, m.in. w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, odbywającego się w okresie epidemii przygotowano filmy 
i prezentacje o oddziałach Biblioteki Głównej, Pracownia Digitalizacji i Zbiorów Specjalnych brała 
udział w organizowanej  przez Dział Promocji UwB Wirtualnej Nocy Muzeów . Zorganizowano akcję 
„Praca nr 8000 w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku”. W listopadzie 2019 roku w Gabinecie 
Ryszarda Kaczorowskiego miało miejsce otwarcie wystawy związanej z 100. rocznicą urodzin 
Prezydenta. Ponadto wśród młodzieży szkół średnich przeprowadzono II edycję konkursu z wiedzy 
o życiu i działalności Ostatniego Prezydenta II RP na Uchodźstwie. W związku z 100. rocznicą 
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią zorganizowano „Dni Kultury 
Japońskiej”. 
Kontynuowano usługę online „Zapytaj bibliotekarza”, „Zaproponuj kupno książki”. Na profilu Biblioteki 
na Facebooku zamieszczano informacje pomocne w zdalnym nauczaniu i uczeniu się (testowane bazy 
danych, kursy online, linki do darmowych materiałów edukacyjnych), wiadomości z bieżącego życia 
uczelni, informacje na temat kulturalnych wydarzeń online. Prowadzono profil Biblioteki na 
Instagramie.  
W ramach nowego wsparcia bibliotek „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Biblioteka Uniwersytecka 
w kwietniu 2020 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
realizację następujących zadań:  
1) Budowa platformy „Podlaskie Czasopisma Regionalne” (33 517,00 zł), 
2) Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944−2020) – kontynuacja 
(107 000,00  zł).  
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Stowarzyszenie na rzecz bibliotek Białegostoku „Addenda”, w którym aktywny udział biorą 
bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej, zrealizowało projekt „Wielka księga adresowa 
międzywojennego Białegostoku”, dofinansowany ze środków z budżetu miasta Białystok, w ramach 
którego zindeksowano księgi adresowe z lat 1919−1939, przygotowano stronę internetową 
i umieszczono ją na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakończeniem projektu była publiczna 
promocja efektów zadania. 

7.2. Wydawnictwa 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
W roku akademickim 2019/2020 opublikowano 82 tytuły, w tym: 60 monografii o objętości 877 ark. 
wyd. i nakładzie 7 850 egz.; 22 numery czasopism o objętości 352 ark. wyd. i nakładzie 3 270 egz. 
Łączny nakład – 11 120 egz. 
Łączna punktacja monografii opublikowanych w Wydawnictwie UwB wynosi 6 360 punktów – zgodnie 
z § 12 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 litera b – Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 22.02.2019 r. 
Wartość wydanych publikacji według kosztów produkcji – 537 449,07 zł, w tym: 

• wartość wydanych monografii – 390 236,15 zł, 

• wartość wydanych czasopism – 147 212,92 zł. 
W omawianym okresie rozdysponowano nieodpłatnie 7 320 egz. (monografii i czasopism) o wartości 
334 211,87 zł, w tym: 

• do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia przekazano 929 egz. o wartości 
50 472,29 zł 

• do bibliotek wydziałowych, instytutów, dziekanom, egz. autorskie, egz. obowiązkowe ISBN; 
ISSN – 6 391 egz. o wartości 283 739,58 zł. 

Do sprzedaży w Wydawnictwie UwB przekazano 3 833 egz. 
W omawianym okresie (do 31 lipca 2020 r.) sprzedano 492 egz. o wartości 13 321,10 zł netto, 
13 987,16 zł brutto. 
Wydano na promocję (dokument RW-PROM): 194 egz. o wartości 6 141,95 zł netto, 6 449,05 zł brutto. 
Wypłaty na rzecz Wydawnictwa UwB środków z repartycji w roku sprawozdawczym wyniosły 12 
757,84 zł. 
W omawianym okresie wydano następujące czasopisma: 

• Studies in Logic, Grammar and Rhetoric – 40 pkt, 5 numerów 

• Optimum Studia Ekonomiczne – 20 pkt, 3 numery 

• Białorutenistyka Białostocka – 5 pkt, 1 numer 

• Studia Wschodniosłowiańskie  – 20 pkt, 1 numer 

• Białostockie Archiwum Językowe – 5 pkt, 1 numer 

• Linguodidactica  – 20 pkt, 1 numer 

• Rocznik Teologii Katolickiej  – 20 pkt, 1 numer 

• Elpis – 20 pkt, 1 numer 

• Białostockie Studia Literaturoznawcze – 5 pkt, 1 numer 

• Parezja – 5 pkt, 1 numer 

• Miscellanea Historico-Iuridica – 20 pkt, 2 numery 

• Studia Podlaskie – 5 pkt, 1 numer 

• Studia Teologii Dogmatycznej – 5 pkt, 1 numer 

• Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza – 5 pkt, 1 numer 

Wydawnictwo Temida 
W roku akademickim 2019/2020 nakładem Wydawnictwa Temida 2 ukazały się następujące pozycje: 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2019/2020 

 

 

58 

 

 

• Ewa Lotko, Ewelina Bobrus-Nowińska (red.) – Białostockie Studia Prawnicze vol. 24 nr 3; 

• Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski (red.) – Chrześcijańskie 
Dziedzictwo Duchowe Narodów Słowiańskich Literatura Język Kultura Historia, seria IV, 
Kultury Słowiańskie wobec dziedzictwa oświecenia; 

• Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Paweł Wojciechowski (red.) – Powstanie styczniowe: 
reinterpretacje pamięci; 

• Weronika Łaszkiewicz – Exploring Fantasy Literature; Selected Topics; 

• Natalia Maliutina, Anna Maroń – Probljema kulturnaj samoidentyfikacji gieroja w nowiejszej 
postsowieckaj dramie: pierefarmatiejowka; 

• Cezary Kulesza (red.) – Fairness of the New Model of Polish Criminal Appeal Proceedings in 
the Context of Delivered. 

• Grzegorz Czerwiński (red.) – Ali Woronowicz i Mustafa Aleksandrowicz w Egipcie materiały 
źródłowe i publicystyka z lat 1934-1938; 

• Izabela Kraśnicka et. al. – Eastern European Journal of Transnational Relations 2019 Vol. 3 
No. 1; 

• Ewelina Wojewoda – Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej 
prokreacji; 

• Małgorzata Burzka-Janik (red.) Jarosław Ławski (red.) – Krasiński żywioły kultury, żywioły 
natury; 

• Stanisław Bożyk (red.) – Prawo Konstytucyjne 2020; 

• Stanisław Bożyk (red.) Andrzej Jackiewicz (red.) – Białostockie Studia Prawnicze vol. 24 nr 4; 

• Artur K. Modrzejewski – Komercjalizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w polskim 
systemie prawnym; 

• Marta Mirosława Perkowska – Postawy młodzieży akademickiej wobec transplantacji; 

• Praca zbiorowa – Odessa, muzyka, literatura. Ukraińsko-polski transfer kulturowy;  

• Stanisław Bożyk (red.) – Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich; 

• Izabela Kraśnicka et. al. – Eastern European Journal of Transnational Relations 2019 vol. 3 
no. 2; 

• Zofia Abramowicz – Imiona biblijne w historycznej antorponimii podlasia (XVI-XVII w.); 

• Iwona Sierocka, Urszula K. Zawadzka-Pąk – Białostockie Studia Prawnicze vol. 25 nr 1; 

• Cezary Kulesza (red.) Andrzej Sakowicz (red.) – Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości 
w latach 2013−2018 w świetle standardów rzetelnego procesu; 

• Maciej Etel – Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki; 

• Agnieszka Daniluk – Prawna ochrona samodzielności gminy; 

• Cezary Kulesza – Wiktymologia procesowa; 

• Paweł Wojciechowski – Pejzaże i diagnozy. Człowiek i egzystencja w literaturze polskiej 
i szwedzkiej przełomu XIX i XX stulecia; 

• Andrzej Baranow – Rossica Stefana Żeromskiego. Wybrane konteksty i dyskursy. 
 
Podkreślić należy, że wśród wymienionych tytułów są pozycje w języku angielskim, a także kolejne 
zeszyty czasopism. Wydawnictwo wspierało także Wydział Prawa oraz Uniwersytet w Białymstoku 
poprzez przekazanie nagród książkowych i upominków w licznych konkursach i wydarzeniach 
promocyjnych oraz zapewniając serwis fotograficzny. 

 

http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#grzegorz-czerwinski-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#izabela-krasnicka-et-al
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#ewelina-wojewoda
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#malgorzata-burzka-janik-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#jaroslaw-awski-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#stanislaw-bozyk-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#stanislaw-bozyk-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#andrzej-jackiewicz-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#artur-k-modrzejewski
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#marta-miroslawa-perkowska
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2019#praca-zbiorowa
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#stanislaw-bozyk-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#izabela-krasnicka-et-al
http://temida2.uwb.edu.pl/ksiazka/371-eastern-european-journal-of-transnational-relations-2019-vol-3-no-2
http://temida2.uwb.edu.pl/ksiazka/371-eastern-european-journal-of-transnational-relations-2019-vol-3-no-2
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#zofia-abramowicz
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#cezary-kulesza-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#andrzej-sakowicz-red
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#maciej-etel
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#agnieszka-daniluk
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#cezary-kulesza
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#pawel-wojciechowski
http://temida2.uwb.edu.pl/katalog-2020#andrzej-baranow
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8. Organizacja i zarządzanie Uniwersytetem 

8.1. Informacja i Promocja 
Materiały informacyjno-promocyjne 

• Opracowanie graficzne ulotek rekrutacyjnych w języku polskim w podziale na nauki 
społeczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe i przyrodnicze. 

• Opracowanie graficzne i druk materiałów okolicznościowych, w tym: zaproszenia, kartki 
świąteczne, plakaty, wizytówki, dyplomy, certyfikaty, kalendarze, papier firmowy i inne. 

• Koncepcja, opracowanie graficzne, przeprowadzenie procedur (PZP) związanych 
z zamawianiem materiałów promocyjnych takich jak: zestawy konferencyjne, długopisy, 
koszulki, torby, kubki, filiżanki, słodycze reklamowe, notesy, smycze i inne. 

• Ujednolicenie materiałów promocyjno-rekrutacyjnych zgodnie z używanym przez Uniwersytet  
w Białymstoku hasłem promocyjnym: „Rozwój mamy w naturze” oraz wypracowaną koncepcją 
materiałów „eko”. 

• Opracowanie wkładki o uczelni do płyty Izabeli Szafrańskiej – absolwentki UwB. 

• Opracowanie wkładki do publikacji Ryszard Kaczorowski. Prezydent Polaków 1919−2019. 

• Projektowanie nowego informatora Erasmus+. 

• Projektowanie broszury na potrzeby „International Week” do Działu Współpracy 
Międzynarodowej. 

Promocja nauki 

• stworzenie na stronie internetowej dwóch nowych cyklów, które promują naukę, naszych 
naukowców i uczelnię:  

• Rozmowy o Nauce – pracownicy UwB udowadniają, że nauka może pasjonować, 
ułatwiać życie i z pewnością nie trzeba się jej bać. To cykl poświęcony projektom, 
grantom, zadaniom, którymi aktualnie zajmują się naukowcy UwB. W przystępny 
sposób opisywane zostały już np. badania dotyczące nowych nośników leków, 
dźwięków miasta podczas pandemii czy wpływu prywatnych ekspertyz na sądowe 
wyroki.  

• Okiem Eksperta – cykl poświęcony jest aktualnym wydarzeniom z różnych dziedzin 
życia, które wyjaśniają i komentują specjaliści z UwB. Tematyka jest bardzo 
różnorodna. To m.in. susza, sondaże przedwyborcze, turystyka, konflikty na świecie, 
czy koronawirus. 

Promocja wizerunkowa i internetowa 

• Stały monitoring, modyfikacja, aktualizacja strony internetowej UwB. 

• Tworzenie nowej szaty graficznej i redakcja Informatora Uniwersyteckiego, który jest 
rozsyłany co miesiąc pracownikom i jednostkom UwB. 

• Stworzenie koncepcji przebudowy strony UwB – aktualizacja zabezpieczeń, nowa szata 
graficzna, aktualizacja komponentów, koordynacja działań, współpraca z innymi działami 
i jednostkami Uniwersytetu, wybór podwykonawcy zewnętrznego do przebudowy strony. 

• Współorganizacja uroczystości wmurowanie kamieni węgielnych pod budowę Biblioteki 
Uniwersyteckiej i Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium. 

• Koordynacja działań – Dni Kultury Chińskiej, Dni Kultury Hiszpańskiej oraz Dni Kultury Państw 
Nadbałtyckich – imprezy odwołane, przełożone na inny termin. 

• Wirtualna Noc Muzeów na UwB – cykl prezentacji najciekawszych miejsc, eksponatów, 
zbiorów na Facebook UwB oraz promocja w mediach. 

• Kontynuacja cyklu Twarze UwB – zbieranie informacji i pisanie tekstów. 

• Stworzenie i aktualizacja prezentacji multimedialnej o uczelni, jej działalności i ciekawostkach. 
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• Opracowanie Wirtualnych Dni Otwartych Uniwersytetu w Białymstoku: 

• budowa strony internetowej, 

• przygotowanie pełnej oferty edukacyjnej uczelni – opis kierunków, 

• rekrutacja krok po kroku – przejrzysta infografika,  

• przedstawienie Kampusu UwB i jego atutów – opis, zdjęcia, film, 

• przygotowanie zakładki Dlaczego UwB – opis, zdjęcia, film, ciekawostki, 

• przygotowanie zakładki Dlaczego Białystok, 

• zdjęcia miasta wykonane przez pracowników Działu Promocji, 

• dwa filmy – pozyskane za zgodą Urzędu Miasta oraz PROT, 

• koordynacja nagrania dwóch filmów: spot studentów – UwB oczami studentów oraz film 
rektora zachęcający do studiowanie na UwB, 

• konsultacje WDO z rzecznikiem prasowym, Uniwersyteckim Centrum Rekrutacji oraz 
wydziałami i instytutami, 

• opracowanie ciekawostek o uczelni oraz sukcesów naszych pracowników i studentów, 

• zaplanowanie postów promocyjnych na Facebook uczelni, 

• zaplanowanie czatu z przyszłymi kandydatami, maturzystami, 

• Wirtualne Dni Otwarte aktualizowane przez cały okres rekrutacji. 
Wsparcie wydziałów, instytutów i innych jednostek UwB oraz współpraca zewnętrzna 

• Dział Promocji stale zaopatruje wszystkie jednostki UwB w materiały promocyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów konferencyjnych. Dodatkowo wydaje materiały 
promocyjne na konkursy, spotkania, wyjazdy krajowe i zagraniczne, organizowane przez 
pracowników UwB. 

• Pomoc w organizacji dużych imprez promocyjnych, naukowych: m.in. współorganizacja 
inauguracji roku akademickiego, DHC, promocji habilitacyjnych i doktorskich, konferencji. 

• Wsparcie działań Uniwersyteckiego Centrum Kultury. 

• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi m.in. Santander Universidades, CERI, uczelnie 
wyższe, szkoły woj. podlaskiego, organizacje pozarządowe, agencje reklamowe. 

• Wsparcie – logistyczne, koncepcyjne, opracowanie graficzne, druk, zabezpieczanie 
materiałów promocyjnych – organizacji studenckich i doktoranckich przy różnych 
wydarzeniach. 

• Wsparcie Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku w działaniach promocyjnych, 
opracowaniach graficznych. 

• Wsparcie Biura Karier w działaniach promocyjnych, opracowaniach graficznych. 

• Projekt i aktualizacja strony Parlamentu Studenckiego UwB. 

• Przygotowanie tekstów do broszury informacyjnej prezentującej ofertę studiów w języku 
angielskim polskich uniwersytetów („Universities in Poland”) na potrzeby NAWA wspólnie 
z Działem Współpracy Międzynarodowej. 

• Aktualizacja tekstu o UwB w katalogu Klastra Obróbki Metali (KOM) jako Partnera 
Strategicznego KOM. 

• Współpraca przy tworzeniu projektu z zakresu dostępności strony z Pełnomocnikiem rektora 
ds. osób niepełnosprawnych. 

Inne działania  
Poza wymienionymi wyżej przedsięwzięciami Dział Promocji zajmuje się bieżącymi zadaniami, m.in.: 

• Stały monitoring i aktualizacja strony internetowej: uwb.edu.pl. 

• Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.uwb.edu.pl. 

• Prowadzenie Facebooka UwB wraz z rzecznikiem prasowym UwB. 

• Monitorowanie stron UwB (jednostek). 
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• Opracowywanie identyfikacji wizualnej UwB i poszczególnych jego jednostek. 

• Opracowywanie materiałów związanych z udziałem Uniwersytetu w rankingach, m.in. ranking 
szkół wyższych PERSPEKTYWY. 

• Pomoc w tworzeniu stron internetowych oraz projektów graficznych jednostkom 
organizacyjnym UwB. 

• Współorganizowanie i obsługa fotograficzna, obróbka graficzna i publikacja fotografii 
z uroczystości akademickich (inauguracja roku akademickiego, promocje doktorskie 
i habilitacyjne, DHC, konferencje naukowe, wizyty gości i inne). 

• Przygotowywanie i aktualizacja prezentacji multimedialnych. 

• Zbieranie informacji o wydarzeniach i planach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 

• Przedkładanie planu zamówień (potrzeb jednostek) UwB w zakresie dostaw oraz w zakresie 
usług do Działu Zamówień Publicznych. 

• Przeprowadzanie procedur zamówień publicznych (zapytania ofertowe) na wykonanie  
i dostarczenie materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. 

• Przeprowadzanie odpowiednich procedur i przygotowywanie umów dotyczących 
organizowanych wydarzeń. 

• Zajmowanie się typową pracą biurową (udzielanie informacji, skanowanie/drukowanie 
dokumentów na potrzeby innych działów, rozdysponowanie materiałów promocyjnych na 
konferencje UwB, aktualizacja książki telefonicznej UwB, publikacja nekrologów w mediach, 
przygotowanie sprzętu multimedialnego na potrzeby wydarzeń uczelnianych). 

• Aktualizowanie planu rzeczowo-finansowego działu. 

• Prowadzenie archiwum wydarzeń na Uniwersytecie. 

• Wsparcie merytoryczne w zakresie promocji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 

• Wsparcie techniczne innych działów w kwestiach oprogramowania biurowego. 

• Weryfikacja poprawności dyplomów UwB pod kątem zgodności techniczno-graficznych 
z wytycznymi, przygotowywanie formularzy dla obcojęzycznych dyplomów. 

• Projektowanie formularzy PDF w celu usprawnienia pracy. 

• Projektowanie logotypów. 

• Projektowanie tabliczek na potrzeby kampusu. 

• Oprowadzanie po budynku Kampusu UwB grup zainteresowanych. 

• Stały monitoring mediów publikujących informacje o UwB i jego pracownikach. 

• Stała współpraca z rzecznikiem prasowym UwB. 

8.2. Sieci i aplikacje komputerowe 

Sieci komputerowe i telefoniczne (Infrastruktura teletechniczna i teleinformatyczna) 

Podstawowa działalność Działu Sieci Komputerowych obejmuje obsługę techniczną najważniejszych 
systemów teleinformatycznych i teletechnicznych Uniwersytetu w Białymstoku, w tym: 

• obsługę sieci komputerowej oraz systemów i serwerów internetowych Uniwersytetu oraz 
komputerowej sieci szkieletowej Uniwersytetu; najważniejsze z nich to: poczta elektroniczna 
UwB, serwery WWW, DNS, 

• obsługę połączeń sieci UwB z Internetem, w tym naukową siecią PIONIER, 

• obsługę sieci komputerowej administracji centralnej, sprzętu komputerowego,  
teleinformatycznego i audiowizualnego administracji centralnej, 

• obsługę sieci telefonicznej i centrali telefonicznej w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu, 

• obsługę połączeń teleinformatycznych pomiędzy jednostkami UwB oraz obsługę podstawowych 
urządzeń sieciowych w poszczególnych jednostkach UwB, 

• bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych na Uniwersytecie, 
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• bilansowanie zakupów sprzętu komputerowego oraz systemów teleinformatycznych na 
Uniwersytecie; przygotowanie specyfikacji przetargowych w zakresie systemów 
teleinformatycznych i specyfikacji na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby 
ogólnouniwersyteckie  oraz administracji centralnej, 

• udział w pracach związanych z inwestycjami realizowanymi przez Uniwersytet w części 
dotyczącej  infrastruktury teleinformatycznej Uniwersytetu. 

Najważniejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym: 

• przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych dotyczących dostaw sprzętu 
komputerowego na potrzeby jednostek UwB. W okresie sprawozdawczym łącznie 
przeprowadzono 8 przetargów na dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby naukowe, 
dydaktyczne i administracji, 

• instalacja, konfiguracja i uruchomienie nowego klastra komputerowego, tzw. Chmury Prywatnej 
lokalnej)  do celów obsługi systemów Informatycznych UwB. System ten obejmuje macierze 
dyskowe, przełączniki i serwery wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji VMWare oraz 
systemem do archiwizowania i odtwarzania  danych Veeam, 

• przystosowanie systemów informatycznych UwB w związku z epidemią COVID-19. 
Uruchomienie i przystosowanie systemów informatycznych UwB na potrzeby pracy zdalnej 
pracownikom UwB oraz zdalnego dostępu pracownikom do systemów UwB a także 
prowadzenia zdalnie zajęć (systemy do wideokonferencji), 

• konfiguracja i uruchomienie systemu MS Office 365 na potrzeby studentów, doktorantów 
i pracowników UwB. System ten udostępnia za pośrednictwem Internetu zaawansowane 
oprogramowanie obejmujące m.in. pakiet biurowy MS Office, pocztę elektroniczną w domenie 
UwB (student.uwb.edu.pl oraz pracownik.uwb.edu.pl) oraz przede wszystkim system 
wideokonferencyjny Teams. 

Aplikacje komputerowe 
Podstawowym obszarem działalności działu jest nadzór, utrzymanie i rozwój ogólnouczelnianych 
systemów komputerowych wraz ze wsparciem dla użytkowników w zakresie obsługi tych systemów, 
a w szczególności: 

• obsługa systemów komputerowych związanych z obsługą studentów: system do obsługi toku 
studiów – USOS, system rekrutacji elektronicznej – IRK, system do nauczania na odległość – 
Blackboard, system do archiwizacji prac dyplomowych – APD, system do sprawdzania 
antyplagiatowego prac dyplomowych i prac doktorskich – JSA, 

• przekazywanie danych sprawozdawczych do Zintegrowanego Systemu Informacji  
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on), 

• personalizacja Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), Elektronicznej Legitymacji 
Doktoranta (ELD) w tym: zakup blankietów, ewidencja, wydruk ELS, ELD i dystrybucja 
wydrukowanych ELS, ELD na jednostki organizacyjne Uniwersytetu, 

• obsługa systemu LEX Baza Dokumentów, 

• obsługa systemów komputerowych administracji centralnej: system kadrowo-płacowy, 
finansowo-księgowy – SKI BILANS, Zintegrowany System do Zarządzania Uczelnią klasy ERP - 
XEMI, 

• prowadzenie ewidencji oprogramowania na Uniwersytecie, 

• planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemów 
komputerowych, specjalistycznych aplikacji na potrzeby ogólnouniwersyteckie, w tym 
administracji centralnej Uniwersytetu, 

• uczestnictwo w pracach Uczelnianej Komisji ds. wdrażania i eksploatacji systemów 
informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku. 

Najważniejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym: 
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• realizacja projektu w ramach konkursu PO WER 3.5, 

• prace przygotowawcze do wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na uczelni 
w ramach realizowanego projektu PO WER 3.5, 

• prace przygotowawcze do wdrożenia nowej platformy edukacyjnej na uczelni w ramach 
realizowanego projektu PO WER 3.5, 

• prace wdrożeniowe Akademickiego Biura Karier na uczelni w ramach realizowanego projektu 
PO WER 3.5, 

• nadzór i wsparcie techniczne w procesie wdrażania i użytkowania Zintegrowanego Systemu 
do Zarządzania Uczelnią klasy ERP, 

• wsparcie użytkowników administracji w wykorzystaniu systemów pracy zdalnej w okresie 
pandemii, 

• wsparcie pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych w wykorzystywaniu narzędzi 
do nauczania na odległość,  

• przygotowywanie nowych wersji raportów w systemie USOS, 

• wsparcie w przygotowaniu sprawozdań z działalności dydaktycznej oraz rozliczania pensum  
w USOS, 

• wsparcie we wdrażaniu systemu do układania zajęć dydaktycznych – PLANISTA na uczelni,  

• wsparcie przy wdrożeniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, 

• dostosowanie systemów informatycznych do wymogów RODO, 

• prace wdrożeniowe Elektronicznej Listy Obecności w administracji centralnej, 

• prace wdrożeniowe w przygotowaniu wykorzystania platformy Office 365, 

• prace koncepcyjno-wdrożeniowe systemu autentykacji i autoryzacji Active Directory.  

8.3. Zamówienia publiczne 
W roku akademickim 2019/2020 Dział Zamówień Publicznych przeprowadził 40 postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej 
30 000 euro, w tym: 

• 25 przetargów nieograniczonych (w tym 15 dostaw, 8 usług oraz 2 roboty budowlane), 

• 3 zamówienia z wolnej ręki (2 dostawy oraz 1 usługa), 

• 12 zamówień z dziedziny nauki (12 dostaw). 
W wyniku rozstrzygniętych postępowań zostało podpisanych 199 umów, na ogólną kwotę  
14 744 103,94 zł brutto. Dział Zamówień Publicznych udziela również niezbędnych informacji 
i wyjaśnień przy procedurze udzielania zamówień poniżej 30 000 euro. 
Sporządzony został plan zamówień na dostawy i usługi w oparciu o zgłoszone plany potrzeb 
jednostek. Plan stanowił podstawę do ustalenia harmonogramu postępowań zamówień w roku 2020. 
Obecnie wszczęte zostało 5 postępowań. 

9. Finanse 

9.1. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok  
Przychody ogółem w 2019 r. wyniosły 171.025,5 tys. zł. Największą pozycją przychodową była 
subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego stanowiła ona 73,26% przychodów 
ogółem. Pozostałe przychody operacyjne (do których zaliczamy między innymi równowartość 
rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji) stanowiły w 2019 – 
5,38% przychodów ogółem. Przychody z tytułu świadczonych usług edukacyjnych stanowiły 4,82% 
przychodów, przychody z działalności badawczej jedynie 5,86%, przychody pozostałe  wyniosły 
4,09%, zaś przychody finansowe – 5,56% (przychody finansowe obejmują odsetki naliczone od 
wszystkich należności w tym także na należności od firmy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. większość 
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tych odsetek ma swoje odbicie w kosztach finansowych w odpisie aktualizującym należności). Koszty 
ogółem wyniosły w 2019 roku 169.425,6 tys. zł. Największy udział w kosztach ogółem mają 

wynagrodzenia z pochodnymi −  69,65%. Kolejne pod względem udziału w kosztach ogółem są: 
amortyzacja – 7,00%, zużycie materiałów i energii – 7,00%, usługi – 5,44%, pozostałe koszty 
rodzajowe (obejmujące między innymi zakup aparatury oraz podróże służbowe) – 4,23%, koszty 
finansowe – 5,54% (koszty finansowe zawierają odpis aktualizujący na odsetki od należności od firmy  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.). 

Tabela 33 . Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok 

Dział I. Rachunek zysków i strat w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 2019 

rok 
Wykonanie 
za 2019 rok 

1 2 3 

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) 01 167 896,5 161 517,7 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 
(03+04+05+06+08+09+10+12+12+13+16+17) 

02 158 469,4 152 310,0 

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego 03 125 585,6 125 213,9  

Dotacje z budżetu państwa  04 2 005,7 1 751,7 

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 
związków 

05 0,0 0,0 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne 06 10 407,0 8 246,1 

           w tym na studiach niestacjonarnych 07 8 402,5 5 014,0 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju 

08 619,7 524,7 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki 

09 4 329,4 5 223,9 

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć 
współfinansowanych za środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych 

10 3 159,0 923,6 

       w tym środki pochodzące za źródeł zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi 

11 120,5 94,5 

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 12 53,8 15,1 

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych 
przez ministra właściwego do spraw nauki 

13 2 870,5 3 321,6 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej 14 9 338,7 6 982,7 

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich 15 1 573,0 1 494,8 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 16 0,0 0,0 

Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki 17 100,0 106,7 

Pozostałe przychody  (19+20) 18 9 427,1 9 207,7 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 19 20,0 3,9 

Pozostałe przychody operacyjne (21+22) 20 9 407,1 9 203,8 

z 
tego 

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 6,0 0,0 

inne pozostałe przychody operacyjne 22 9 401,1 9 203,8 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2019/2020 

 

 

65 

 

 

w tym 

równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych                   
i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych,                 
a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 

23 9 200,0 9 118,9 

Cd. Działu I. Rachunek zysków i strat w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2019 rok 

Wykonanie               

za 2019 rok 

1 2 3 
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) 24 167 989,2 160 036,9 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (41) 25 167 289,2 158 213,4 

Amortyzacja 26 11 945,7 11 869,0 

Zużycie materiałów i energii 27 12 100,0 11 865,2 

Usługi obce 28 9 550,0 9 214,7 

Podatki i opłaty 29 100,0 99,3 

Wynagrodzenia 30 96 343,5 91 854,1 

w tym wynikające ze stosunku pracy 31 93 116,5 88 937,7 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32 28 500,0 26 139,7 

w 

tym 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 33 17 800,0 15 745,0 

 w tym z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od 

stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich 

34 
40,5 37,7 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 3 882,8 3 882,8 

odpis na własny fundusz stypendialny 36 0,0 0,0 

Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich 37 206,3 192,1 

Pozostałe koszty rodzajowe 38 8 750,0 7 171,4 

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) 39 167 289,2 158 213,4 

Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, 
zmniejszenia − wartość dodatnia) 

40 
0,0 0,0 

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej 
(39+40)  

41 
167 289,2 158 213,4 

W 
tym 

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 42 1 573,0 1 538,3 

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 43 0,0 0,0 

Pozostałe koszty (45+46) 44 700,0 1 823,5 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  45 0,0 0,0 

Pozostałe koszty operacyjne (47+48) 46 700,0 1 823,5 

z 

tego 

strata z tytułu rozchodu zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

47 
0,0 0,0 

inne pozostałe koszty operacyjne 48 700,0 1 823,5 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01−24) 49 - 92,7 1 480,8 

D. Przychody finansowe 50 350,0 9 507,8 

w tym odsetki uzyskane  51 300,0 9 507,8 

E. Koszty finansowe 52 150,0 9 388,7 

w tym odsetki zapłacone 53 0,0 5,6 
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F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) 54 107,3 1 599,9 

G.  Podatek dochodowy 55 0,0 0,0 

H.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

56 
0,0 0,0 

I. Zysk (strata) netto (54−55−56) 57 107,3 1 599,9 

 

9.2. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok na dzień 30.06.2020 r. 

Przychody ogółem na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 78 562,20 zł. Największą pozycją przychodową 
była subwencja z budżetu państwa – 74,02 % przychody z tytułu usług edukacyjnych – 8,40%, 
pozostałe przychody operacyjne (do których zaliczamy między innymi równowartość rocznych 
odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji) – 4,99%, przychody pozostałe 
(wyniosły około 6,48%, przychody z działalności badawczej – jedynie 4,82%, zaś przychody finansowe 
– 0,18%. Koszty ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 77235,70 zł. W kategoriach kosztowych 
największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 80,73%, amortyzacja – 4,84% oraz 
zużycie materiałów i energii – 6,60%, usługi obce – po 4,97% i pozostałe koszty rodzajowe – 2,63%. 
Należy pamiętać, że różnice w proporcjach pomiędzy poszczególnymi kosztami w latach 2019 
i VI.2020 spowodowane są między innymi sezonowością części kosztów. Na strukturę kosztów 
wpłynęła również sytuacja związana  z zagrożeniem COVID-19. 

Tabela 34. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok na dzień 30.06.2020 r. 

Dział I. Rachunek zysków i strat w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2020 rok 

Wykonanie 

na 

30.06.2020 

1 2 3 
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) 

01 
159 074,

1 
78 421,1 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 
(03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) 

02 
152 302,

3 
74 498,6 

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego 
i badawczego 

03 
115 

900,2 
58 149,7 

Dotacje z budżetu państwa 04 1 977,1 874,2 

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 
związków 

05 0,0 0,0 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne 
06 8 720,0 6 597,1 

      w tym na studiach niestacjonarnych 
07 6 900,0 4 459,5 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju 

08 1 069,2 162,2 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki 

09 3 237,1 1 511,6 

Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych za 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

10 9 358,4 944,1 

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi 

11 3 635,7 342,7 
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Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych  i rozwojowych 12 50,0 32,7 

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

13 2 369,7 1 139,7 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej 14 9 520,6 5 087,3 

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek 
studenckich 

15 1 610,8 572,0 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 16 0,0 0,0 

00 
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 17 100,0 0,0 

Pozostałe przychody (19+20) 18 6 771,8 3 922,5 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 19 5,0 0,3 

Pozostałe przychody operacyjne (21 + 22) 20 6 766,8 3 922,2 

z 

teg

o 

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21 1 147,7 1 149,0 

inne pozostałe przychody operacyjne 22 5 619,1 2 773,2 

w tym równowartość rocznych odpisów 
amortyzacyjnych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych 
sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, 
a także otrzymanych nieodpłatnie z innych 
źródeł 

23 

5 319,1 2 741,5 

Cd. Działu I. Rachunek zysków i strat w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2020 rok 
Wykonanie na 

30.06.2020 

1 2 3 
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) 24 158 103,9 77 173,6 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) 25 157 833,9 77 084,1 

Amortyzacja 26 7 256,3 3 736,8 

Zużycie materiałów i energii 27 10 200,0 5 097,9 

Usługi obce 28 9 500,0 3 840,5 

Podatki i opłaty 29 100,0 27,2 

Wynagrodzenia 30 95 971,7 47 267,2 

w tym wynikające ze stosunku pracy 31 93 062,0 46 199,8 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  32 28 305,9 15 082,6 

w 
tym 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu 
pracy 

33 
17 890,0 8 505,0 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od 
stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich 

34 
220,8 75,5 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 3 945,3 3 945,3 

odpis na własny fundusz na stypendia 36 0,0 0,0 

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich 37 1 124,2 384,2 

Pozostałe koszty rodzajowe 38 6 500,0 2 031,9 

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) 39 157 833,9 77 084,1 

Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, 
zmniejszenia – wartość dodatnia) 

40 
0,0 0,0 
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Ogółem koszty własne podstawowej działalności 
operacyjnej  (39+40) 

41 
157 833,9 77 084,1 

W tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 42 1 610,8 735,6 

W tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 43 0,0 0,0 

Pozostałe koszty (45+46) 44 270,00 89,5 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45 0,0 0,0 

Pozostałe koszty operacyjne (47+48) 46 270,00 89,5 

z 
tego 

strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 

47 
0,0 0,0 

inne pozostałe koszty operacyjne 48 270,0 89,5 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) 49 970,2 1 247,5 

D. Przychody finansowe 50 300,0 141,1 

w tym odsetki uzyskane 51 250,0 95,9 

E. Koszty finansowe 52 100,0 62,1 

w tym odsetki zapłacone 53 0,0 0,2 

F. Zysk (strata) z działalności (49+50-52) 54 1 170,2 1 326,5 

G. Podatek dochodowy 55 0,0 0,0 

H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

56 
0,0 0,0 

I. Zysk (strata) netto (54-55-56) 57 1 170,2 1 326,5 
  

10. Inwestycje i remonty 
W roku 2019 zaplanowano wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 39 327 560,00 zł. W roku 2020 
zaplanowano wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 40 418 600,00 zł. 
Wskazane powyżej kwoty uwzględniają planowane kwoty dotacji, o które Uniwersytet w Białymstoku 
wystąpił z wnioskiem o ich przyznanie do MNiSW. 
 
Zadania inwestycyjne wraz z zakresem rzeczowym planowane do realizacji w latach 2019/2020 
1) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Wymiana stropów drewnianych w budynku. Czynności 

przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami 
i infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji. 

3) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Modernizacja kanalizacji deszczowej. Czynności 
przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

4) Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego. Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Kontynuacja inwestycji. Czynności projektowe. Wykonanie robót. Nadzór autorski. Gospodarka 
zielenią. Wyposażenie. 

5) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Przebudowa, rozbudowa budynków przy 
ul. Aguonu 22 w Wilnie. Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robót 

6) Obiekty uczelni. Montaż klimatyzatorów. 
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7) Budynek mieszkalny, ul. Świerkowa 20 C. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego 
na mieszkania oraz budową lukarn i dociepleniem budynku. Kontynuacja inwestycji. Wykonanie 
robót. 

8) Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, 
ul. Ciołkowskiego 1 J. Dostawa, montaż i podłączenie układów glikolowych ciepła technologicznego 
do central wentylacyjnych. 

9) Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego. Budowa Wydziału Filologicznego wraz 
z infrastrukturą techniczną. Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego. 

10) Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego. Budowa Wydziału Historyczno-
Socjologicznego wraz z infrastrukturą techniczną. Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac 
projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych 
i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

11) Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego. Budowa Obserwatorium Astronomicznego 
z Planetarium  i Parkiem Doświadczeń wraz z infrastrukturą techniczną. Kontynuacja inwestycji. 
Czynności projektowe i kosztorysowe. Wykonanie robót. Nadzór autorski. Zieleń. Wyposażenie. 

12) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Świerkowa, Rozbudowa Centrum Sportowego, 
Wykonanie czynności przygotowawczych. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych 
z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego. 

13) Montaż szlabanu na wjeździe od ul. Prostej z oprzewodowaniem.  
14) Zagospodarowanie części terenu przy ul. Świerkowej. Wykonanie prac projektowych 

i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego. Gospodarka zielenią. 

15) Dom Studenta, ul. Żeromskiego 1. Rozbudowa systemu monitoringu. 
16) Dom Studenta, ul. Żeromskiego 1. Termomodernizacja budynku Domu Studenta Nr 1. Wykonanie 

czynności przygotowawczych. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem 
wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

17) Wydział Filologiczny, ul. Liniarskiego 3. Modernizacja obiektu w celu spełnienia wymagań ppoż. 
Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem 
wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

18) Wydział Biologii, ul. Ciołkowskiego 1 J. Wykonanie pomostów technologicznych dla obsługi 
technicznej obiektu. 

19) Wydział Chemii, ul. Ciołkowskiego 1 K. Przebudowa z rozbudową instalacji azotu wraz 
z dokumentacją. Wykonanie pomostów technologicznych dla obsługi technicznej obiektów. 
Rozbudowa instalacji wody chłodzącej, kontynuacja inwestycji.  

20) Budynek mieszkalny, ul. Zamenhofa 15. Wykonanie muru oporowego wraz z utwardzeniem części 
działki wraz z dokumentacją . Montaż układów pomiarowych umożliwiających rozliczenie zużycia 
wody w mieszkaniach. 

Zadania inwestycyjne oraz ich zakres rzeczowy zrealizowany w roku akademickim 2019/2020  
1) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Wymiana stropów drewnianych w budynku.  

− Wykonano prace projektowe i kosztorysowe, uzyskano wymagane prawem decyzje 
administracyjne i pozwolenia w tym Pozwolenia na budowę.  

2) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami 
i infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji. 
− Wykonano część robót budowlanych.  

3) Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego. Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej.  
−  W trakcie realizacji. Wykonywane są roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski.  
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4) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Przebudowa, rozbudowa budynków przy 
ul. Aguonu 22 w Wilnie.  
− Pozyskano opracowanie koncepcji obiektu. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór 
wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg unieważniono. 

5) Budynek mieszkalny, ul. Świerkowa 20 C. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego 
na mieszkania oraz budowa lukarn i docieplenie budynku.  
− Wykonano dach zgodnie z posiadaną dokumentacją z uwzględnieniem lukarn.  

6) Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego. Budowa Obserwatorium Astronomicznego 
z Planetarium  i Parkiem Doświadczeń wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonano czynności 
projektowe.  
− Zawarto umowę z Wykonawcą. Wykonywane są roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór 
inwestorski.  

7) Budynek mieszkalny, ul. Zamenhofa 15. Wykonanie muru oporowego wraz z utwardzeniem części 
działki wraz z dokumentacją . Montaż układów pomiarowych umożliwiających rozliczenie zużycia 
wody w mieszkaniach. 

Zadania inwestycyjne planowane na lata 2019−2020 oraz realizacja przez Dział Inwestycji i Remontów 
zadań inwestycyjnych w terminie od 1.10.2019 r. do 31.07.2020 r. zostały pokazane w poniżej 
umieszczonej tabeli.  
Kwoty planowane uwzględniają kwoty dotacji, o które Uniwersytet w Białymstoku wystąpił z wnioskiem                 
o ich przyznanie do MNiSW. Część zadań, w związku z nieprzyznaniem dotacji, nie jest więc realizowana 
bądź realizowana jest w nieznacznym zakresie ze środków własnych uczelni. 

 
Tabela 35. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.  

Lp. Nazwa zadania 

Plan 2019 r. 
(w zł) 

Realizacja od 
1.10.2019 r. 

do  
31.12.2019 r. 

(w zł) 

Plan 2020 r. 
(w zł) 

Realizacja od 
1.01.2020 r. 

do 
31.07.2020 r. 

(w zł) 

Realizacja od 
1.10.2019 r. do 
31.07.2020 r. 

(w zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1 

Wymiana stropów 
drewnianych w budynku. 
Czynności przygotowawcze. 
Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych z 
uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń 
oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego 

3.230.000,00 0,00 2.888.570,00 4.920,00 4.920,00 

2. Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1 

Rozbudowa budynku 
dydaktycznego wraz  
z infrastrukturą. Kontynuacja 
inwestycji 

4.295.000,00 0,00 4.610.000,00 5.535,00 5.535,00 

 3. Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1 

Modernizacja kanalizacji 
deszczowej 

0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

4. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 

Budowa Biblioteki 
Uniwersyteckiej. 
Czynności projektowe. 
Wykonanie robót. Nadzór 

13.262.000,00 3.106.208,17 20.300.000,00 8.547.874,81 11.654.082,98 
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autorski. Gospodarka zielenią. 
Wyposażenie. 

5. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Przebudowa, rozbudowa 
budynków przy ul. Aguonu 22 
w Wilnie. Czynności 
przygotowawcze. Wykonanie 
prac projektowych i 
kosztorysowych z uzyskaniem 
wymaganych prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń 
oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego 

4.643.590,00 48.141,9806 500.000,00 1.422,93 49.564,91 

6. Obiekty uczelni      

Montaż klimatyzatorów 31.610,00 0,00 60.000,00 0,0 0,00 

7. Budynek mieszkalny, ul. Świerkowa 20 C  

Zmiana sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego na 
mieszkania oraz budowa 
lukarn i docieplenie budynku  

342.360,00 0,00 - 0,00 0,00 

8. Wydział Biologii, ul. Ciołkowskiego 1 J  

Dostawa, montaż  
i podłączenie układów 
glikolowych ciepła 
technologicznego do central 
wentylacyjnych 

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego  

Budowa Wydziału 
Filologicznego wraz  
z infrastrukturą techniczną. 
Czynności przygotowawcze. 
Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych  
z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń 
oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego 

5.727.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 

10. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 

Budowa Wydziału 
Historyczno-Socjologicznego 
wraz z infrastrukturą. 
Czynności przygotowawcze. 
Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych  
z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń 
oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego 

5.727.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 

11. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego  

Budowa Obserwatorium 
Astronomicznego  
z Planetarium i Parkiem 
Doświadczeń wraz  
z infrastrukturą techniczną 
Czynności projektowe  

1.769.000,00 522.985,05 10.755.000,00 5.810.593,33 6.333.578,38 
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i kosztorysowe. Wykonanie 
robót. Nadzór autorski. Zieleń. 
Wyposażenie 

12. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Świerkowa  

Rozbudowa Centrum 
Sportowego. 
Wykonanie czynności 
przygotowawczych. 
Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych  
z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń 
oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego. 

0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 

13. Montaż szlabanu na wjeździe od ul. Prostej z oprzewodowaniem 

Wykonanie robót - - 20.000,00 0,0 0,0 

14. Zagospodarowanie terenu przy ul. Świerkowej 

Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych  
z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń 
oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego. 

0,00 0,00 - - 0,00 

15. Dom Studenta ,ul. Żeromskiego 1 

Rozbudowa systemu 
monitoringu 

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

16. Dom Studenta, ul. Żeromskiego 1   

Termomodernizacja budynku.  
Wykonanie czynności 
przygotowawczych. 
Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych  
z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń 
oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego  

0,00 0,00 121.000,00 0,00 0,00 

17. Wydział Filologiczny, ul. Liniarskiego 3  

Modernizacja obiektu w celu 
spełnienia wymagań ppoż. 
Czynności przygotowawcze. 
Wykonanie prac projektowych 
i kosztorysowych  
z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń 
oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego 

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 

18. Wydział Biologii, ul. Ciołkowskiego 1 J 

Wykonanie pomostów 
technologicznych dla obsługi 
technicznej obiektu 

- - 30.000,00 0,00 0,0000 

19. Wydział Chemii, ul. Ciołkowskiego 1 K 
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Zadania inwestycyjne − finansowanie 
Uniwersytet w Białymstoku zawarł trzy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na udzielenie 
dotacji celowych: 

1) Umowa nr 1801 zawarta w dniu 14 marca 2018 r. o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 
18.952.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa, rozbudowa 
budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB 
z siedzibą w Wilnie”. Umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia z dnia 26.06.2020 r. 

2) Umowa nr 1901 zawarta w dniu 25 kwietnia 2019 r. o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 
4.100.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa Obserwatorium 
Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku”. 
Zawarta w dniu 25 kwietnia 2019 r.  

3) Umowa nr 1937 zawarta w dniu 18 października 2019 r. o udzielenie dotacji celowej w wysokości 
3.000.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku”. 

Środki wykorzystywane są zgodnie z harmonogramem.  

11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odbywa się w oparciu                    
o corocznie ustalany plan rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do obowiązującego Regulaminu 
ZFŚS.  

Tabela 36. Wpływy na ZFŚS 

Wpływy za okres 

Pozostałość                   
z r. ub. 

Odpis na 
pracowników 

Odpis na 
emerytów/ 
rencistów 

Pozostałe 
zwiększenia 

Spłaty 
pożyczek 

Ogółem  

Kwota zł Kwota zł Kwota zł Kwota zł Kwota zł Kwota zł 

I−XII.2019 330.065 3.232.056 650.695 48.971 676.486 4.938.273 

Plan 2020  80.671 3.232.056 713.195 39.200 600.000 4.665.122 

 

 

 

Przebudowa z rozbudową 
instalacji azotu wraz  
z dokumentacją. Wykonanie 
pomostów technologicznych 
dla obsługi technicznej 
obiektów. Rozbudowa 
instalacji wody chłodzącej, 
kontynuacja inwestycji 

- - 102.000,00 0,00 0,0000 

20. Budynek mieszkalny, ul. Zamenhofa 15 

Wykonanie muru oporowego 
wraz z utwardzeniem części 
działki wraz z dokumentacją. 
Montaż układów pomiarowych 
umożliwiających rozliczenie 
zużycia wody w mieszkaniach 

- - 52.000,00 0,00 0,00 
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Realizacja ZFŚS według rodzajów wydatków socjalnych 

Tabela 37. Dopłaty do wypoczynku  
Wydatki za okres Dopłaty do wczasów pracowników, emerytów, 

rencistów* 
Dopłaty do wypoczynku dzieci * 

Liczba osób Kwota zł Liczba osób Kwota zł 

I−XII.2019 1789 2.538.900 905 718.300 

I−VII.2020 472 791.200 0 0 

*wypłaty dopłat do wypoczynku przyznawane w 2020 r.  są realizowane w pierwszych dniach sierpnia b.r.    

Tabela 38. Pomoc rzeczowo-finansowa 

Wydatki na zapomogi 
za okres 

Liczba 
osób 

Według grup uprawnionych Według 
przeznaczenia 

 
Kwota zł 

pracownicy Emeryci półsieroty/ 
sieroty 

Materialne losowe 

I-XII.2019 199 79 120 0 44 155 286.700 

I-VII.2020 104 37 67 0 13 91 147.100 

 

W 2019 roku przyznano pomoc w postaci bonów towarowych 489 uprawnionym emerytom i rencistom. 
Seniorom  corocznie organizowana jest impreza kulturalno-oświatowa. 
Świadczenia rzeczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci 
W ramach dofinansowania z ZFŚS dzieciom pracowników zorganizowano w okresie 
sprawozdawczym noworoczną imprezę choinkową.  W  2019 r. wręczono paczki choinkowe  519 
uprawionym dzieciom, zaś w 2020 r. 545 dzieciom.  
Tabela 39. Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej  
i turystycznej 
 

Wydatki za okres Liczba osób Kwota zł 

I−XII.2019 1331 582.000 

Plan 2020  1340 335.000 

 
Tabela 40. Pożyczki mieszkaniowe  

Wydatki za okres Liczba osób 

Według przeznaczenia Kwota zł 

Remontowe Budowlane 

I−XII.2019 99 91 8 536.000 

I−VII.2020 45 42 3 213.000 

 
Łączne zaplanowane środki ZFŚS, które przeznaczono na działalność socjalną i mieszkaniową na 
rzecz osób uprawnionych zostały wydatkowane w 2019 r. w 98,4%, a w okresie I−VII.2020 r.  
w 26,2%. 
Baza wypoczynkowa  
Uniwersytet w Białymstoku jest właścicielem trzech domków kempingowych zlokalizowanych na 
terenie Kempingu „RUSAŁKA” koło Węgorzewa (12 miejsc noclegowych), które funkcjonują sezonowo 
od maja do września, a w 2020 r. od miesiąca czerwca. Dochody netto za udzielone noclegi w ww. 
obiekcie w 2019 r. wyniosły 16 277,79 zł, a w okresie I−VII.2020 r. 13 194,44 zł. Środki pieniężne 
z ww. tytułu zasilają ZFŚS.    
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W roku 2019 i 2020 roczne dofinansowanie ze środków ZFŚS uczelnianych obiektów socjalnych 
z przeznaczeniem na domki w Węgorzewie wynosiło po  9 000,00 zł.  
Ośrodek Wypoczynkowy „NAREW” w Ploskach nie prowadzi działalności wypoczynkowej od 2015 r.   
Ponadto Uniwersytet w Białymstoku jest właścicielem funkcjonującego całorocznie Domu Pracy 
Twórczej w Szczecinowie z 21 miejscami  noclegowymi. Dochody  netto za udzielone noclegi w okresie 
I-XII.2019 r. wyniosły 8 680,53 zł, a w okresie I−VII.2020 r. 3 583,34 zł. Koszty utrzymania 
wymienionych obiektów ponosi fundusz ogólnouczelniany.  
Lokale mieszkalne i hotelowe 
Uniwersytet w Białymstoku dysponuje 18 zamieszkałymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Świerkowej   
20 C oraz 14 mieszkaniami przy ul. Zamenhofa 15,  w tym 1 niezamieszkałym. Od 26.11.2019 r., 
zgodnie z wprowadzonymi przepisami prawnymi, nastąpiły istotne zmiany w zasadach oddawania         
w najem lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach uczelni.                
Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku w okresie sprawozdawczym korzystają z 18 lokali hotelowych 
przy ul. Pogodnej 65 oraz z 20 lokali przy ul. Żeromskiego 1, część C. Zainteresowani przydziałami 
miejsca hotelowego w roku bieżącym otrzymali pozytywne decyzje o jego przyznaniu. Koszty 
utrzymania tych obiektów obciążają koszty ogólnouczelniane. Dochody pochodzą z opłat 
czynszowych od  lokatorów oraz opłat za media. Naliczone łączne wpływy z opłat czynszowych za  
lokale mieszkalne i hotelowe wyniosły  w okresie VII.2019 –VI.2020 r. 431 857,97 zł.   

12. Inne obszary działalności 

12.1. Centrum Edukacji Ustawicznej 

Zgodnie z Zarządzaniem Rektora, z dniem 31 lipca 2020 r. zlikwidowana została jednostka 
ogólnouczelniana − Centrum Edukacji Ustawicznej. Zasady funkcjonowania ogólnouczelnianego 
Centrum Edukacji Ustawicznej UwB określał regulamin zatwierdzony przez Senat UwB.  
Realizacja procesu kształcenia w Centrum Edukacji Ustawicznej UwB w roku akademickim 
2019/2020 
Przygotowanie pedagogiczne 
W roku akademickim 2019/2020 oferta dydaktyczna dotyczyła możliwości ukończenia kwalifikacji 
pedagogicznych poprzez realizację metodyk nauczania i praktyk pedagogicznych przez studentów II 
stopnia studiów stacjonarnych kierunków: biologia, chemia, informatyka, matematyka, filologia 
rosyjska, filologia angielska, filologia polska, historia. Dodatkowo, w ramach uzupełniania kwalifikacji 
pedagogicznych, studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunków: biologia, chemia, 
informatyka, matematyka, filologia rosyjska, filologia angielska, filologia polska realizowali metodykę 
nauczania oraz praktyki.  
Plan kształcenia w roku akademickim 2019/2020 

Moduł 3. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin 

ogółem 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS 

Semestr 
kształcenia 

Forma 
zaliczenia 

Wykłady Ćwiczenia 

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych 
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1. 

Dydaktyka 
przedmiotu (rodzaju 
zajęć) na danym 
etapie edukacyjnym 
lub etapach 
edukacyjnych  

90/60 45/30 45/30 6/3 I 
Egzamin,                     
Zaliczenie na 
ocenę             

Praktyka  

3. 

Praktyka w 
zależności od etapu 
lub etapów 
edukacyjnych 

120/60   120/60 7/3,5 I i II 
Zaliczenie na 
ocenę 

  
Suma 210/120  45/30  165/90 13/6,5     

 
Absolwenci 

Forma zajęć Liczba absolwentów 

Kwalifikacje pedagogiczne Moduł_2 i Moduł_3 91 

 
Studenci 
Edukację w CEU kontynuowało 79 studentów z trybu stacjonarnego i 9 z trybu niestacjonarnego.  
Działalność naukowa  
Postanowieniem Rady Programowej Centrum Edukacji Ustawicznej zrezygnowano z zapisu 
w Regulaminie CEU z działalności naukowo-badawczej (posiedzenie Rady Programowej w dniu 
19.06.2018 r.)  
Współpraca z placówkami oświatowymi  
Centrum Edukacji Ustawicznej ściśle współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami 
oświatowymi na terenie województwa podlaskiego i całego kraju.  
Wśród typów szkół należy wymienić:  
− szkoły podstawowe  
− szkoły ponadpodstawowe (z regionu północno-wschodniej Polski i z terenu całego kraju) w ramach 
realizacji praktyk pedagogicznych.  

12.2. Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe 

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe (UCO) jest jednostką ogólnouczelnianą, której zadaniem jest 
udostępnianie infrastruktury obliczeniowej dla projektów naukowych oraz wsparcie techniczne 
i merytoryczne w zakresie prowadzenia obliczeń i rozwoju algorytmów obliczeniowych. W UCO są 
zatrudnione 3 osoby: dwóch administratorów, jeden programista naukowy. UCO jest zarządzane przez 
delegowanego do UCO samodzielnego pracownika naukowego, piastującego równolegle stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki. Organem opiniującym pracę UCO jest Rada 
Centrum. W jej skład wchodzą przedstawiciele wydziałów, przedstawiciele środowiska naukowego 
i przedstawiciele pracowników Centrum.  
Infrastruktura UCO 
UCO dysponuje infrastrukturą  w postaci klastra obliczeniowego, składającego się z 78 węzłów 
obliczeniowych połączonych wysokoprzepustową siecią Infiniband, wysoko wydajnej macierzy 
dyskowej o pojemności 62 TB, serwera plików CEPH o pojemności 56 TB, serwera archiwizacji 
o pojemności 10 TB, oraz 6 serwerów pomocniczych służących do logowania, dostarczania usług 
sieciowych i prac rozwojowych.  Dwadzieścia cztery węzły obliczeniowe są wyposażone 
w wysokowydajne akceleratory obliczeniowe GPU firmy NVIDIA.  
UCO zarządza również licencjami na następujące oprogramowanie:  
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● Gaussian – program do obliczeń chemii kwantowej, 
● Matlab – program do obliczeń inżynierskich, 
● Mathematica – program do symbolicznych obliczeń matematycznych, 
● Intel Parallel Studio.  

Utrzymanie ciągłości pracy UCO 
W UCO wdrożony jest system zabezpieczeń przed wystąpieniem sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu infrastruktury obliczeniowej. W celu zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń 
znajdujących się w serwerowni zaimplementowane są własne, niezależne systemy monitoringu 
zdalnego temperatury i wilgotności w serwerowni z funkcją powiadamiania przez SMS, e-mail oraz 
wiadomości PUSH. Opracowane zapobiegawcze systemy zdalnego monitoringu powstały pierwotnie 
jako odpowiedź na występujące awarie dostawy wody lodowej do urządzeń chłodniczych 
w serwerowni. System został następnie rozszerzony o monitoring wilgotności. 
W celu zapobiegania kolejnym awariom utrzymywany jest system dyżurów operatorskich, wdrożone 
i przetestowane są procedury postępowania w wypadku wystąpienia awarii infrastruktury. Dzięki 
podjęciu wyżej wymienionych działań kolejne awarie systemu doprowadzania wody lodowej do UCO 
nie skutkowały awarią w obrębie infrastruktury UCO. Co więcej, dzięki istnieniu niezależnego systemu 
monitoringu udało się zapobiec eskalacji problemów i wcześnie powiadomić właściwe służby UwB.  
Użytkownicy UCO 
Z infrastruktury UCO korzystają pracownicy UwB z Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Matematyki, 
Instytutu Informatyki oraz Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-
Informatycznego, a także współpracownicy pracowników UwB z ośrodków zagranicznych i krajowych: 
Radboud University (Holandia), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Uniwersytet Warszawski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.  
W roku akademickim 2019/2020 w UCO było realizowanych 15 grantów obliczeniowych 
z infrastruktury UCO skorzystało 23 naukowców oraz 54 studentów. 
Realizowane projekty techniczne.  
W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano następujące projekty techniczne mające na celu 
unowocześnienie oferty UCO dla użytkowników,  podniesienie funkcjonalności i otwarcie się na 
szerszą grupę potencjalnych użytkowników:  

1. Rozbudowa systemu pamięci masowej. 
2. Unowocześnienie systemu klastrowego. 
3. Wprowadzenie dostępu do infrastruktury w postaci chmurowej.  
4. Zakup licencji na nową wersję oprogramowania Gaussian. 

Ad. 1. Wdrożono alternatywny do pierwotnie istniejącego system pamięci masowej oparty o dwa już 
posiadane serwery oraz nowo zakupione dyski twarde. Nowy system oparto o obiektowy system 
pamięci masowej Ceph, zapewnia redundancję zapisu oraz przestrzeń backup, dzięki czemu 
użytkownicy mają zapewnione wyższe bezpieczeństwo danych. 
Ad 2. Przeprowadzono pierwszy etap modernizacji oprogramowania klastra UCO. Wdrożono nowe 
węzły dostępowe z nowym systemem operacyjnym i nowym systemem plików. System umożliwi 
współdzielenie plików między chmurą a klastrem KDM. Jest wykonywana migracja użytkowników do 
nowego systemu. Po przeprowadzeniu migracji planowany jest drugi etap modernizacji – 
przeznaczenie macierzy dyskowej w całości na tymczasowy system plików do obliczeń. Nowy system 
klastrowy został nazwany esperanto – dla podkreślenia związków z Białymstokiem.  
Ad 3.  Wdrożono dostęp do zasobów obliczeniowych w systemie chmurowym. System chmurowy 
został oparty na oprogramowaniu open source OpenStack. Wdrożenie oprogramowania wymagało 
znaczących nakładów pracy ze strony pracowników UCO, w szczególności dotyczyło to wyboru 
i optymalizacji podsystemu pamięci masowej, oraz samej instalacji wszystkich potrzebnych 
elementów systemu. Instalacja usług wiązała się z wszechstronnymi testami oprogramowania, które 
ujawniły bardzo dużą ilość ukrytych błędów. Dzięki współpracy zespołu UCO ze środowiskiem 
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programistów OpenStack usunięto znaczącą liczbę błędów i doprowadzono proces instalacji do 
końca. Dodatkowym efektem jest włączenie pracowników UCO do grona kluczowych developerów 
w społeczności OpenStack.  
Ad. 4. Dokonano zakupu licencji programu Gaussian 16, finansowanej ze współudziałem 
zespołu dr. hab. Artura Ratkiewicza z Wydziału Chemii.  
Wsparcie dla dydaktyki 
W roku 2019/20 UCO udzieliło wsparcia technicznego dla realizacji 2 prac dyplomowych w Instytucie 
Informatyki. Ponadto infrastruktura chmurowa UCO była wykorzystywana do prowadzenia w trybie 
zdalnym zajęć dydaktycznych w Instytucie Informatyki.   
Promocja Uniwersytetu 
UCO angażuje się w działania promocyjne Uniwersytetu, w ramach promocji pracownicy UCO m.in. 
prowadzą zajęcia edukacyjne i popularyzacyjne dla młodzieży. Infrastruktura UCO jest prezentowana 
gościom Uniwersytetu, a także w środowisku lokalnym, np. uczniom białostockich szkół i doktorantom 
uczelni. Z okazji uruchomienia w UCO dostępu do infrastruktury obliczeniowej w modelu chmurowym 
zorganizowano konferencję „Chmury dla Nauki i Biznesu”, która odbyła się w Białymstoku w dniu 
4.02.2020 r. Konferencja została szeroko nagłośniona w lokalnych mediach. 
Wykorzystanie infrastruktury UCO 
W okresie lipiec 2019−czerwiec 2020 średnie obciążenie serwerów UCO wyniosło około 30%, 
a w szczytowych miesiącach sięgało ponad 49%. Najwyższe dzienne obciążenie wynosiło  65%.  
Lista grantów obliczeniowych realizowanych w UCO 
W ramach poniższego zestawienia wymieniono wyłącznie granty, w których użytkownicy aktywnie 
wykorzystują infrastrukturę obliczeniową UCO. Zestawienie podzielono ze względu na wydział 
kierownika grantu.  

Wydział Chemii 
1. Kinetyka reakcji elementarnych istotnych w modelowaniu procesów spalania. Kierownik: 

dr hab. Artur Ratkiewicz. 
2. Analiza oddziaływań niekowalencyjnych w układach karboksylowych pochodnych 

heterocyklicznych pierścieni aromatycznych. Kierownik: dr Sławomir Wojtulewski. 

Wydział Fizyki 
1. Badanie niestabilności ferromagnetycznej w dwuskładnikowym gazie Fermiego. Kierownik: 

prof. dr hab. Mirosław Brewczyk. 
2. Atomistyczne i mikromagnetyczne modelowanie statyki i dynamiki namagnesowania 

w ultracienkich warstwach metalicznych. Kierownik: dr Jan Kisielewski. 
3. Badanie własności dwuskładnikowych gazów Bosego. Kierownik: dr Krzysztof Gawryluk. 
4. Modelowanie numeryczne własności nanomateriałów. Kierownik: dr hab. Marian Uba. 

Instytut Informatyki 
1. Rozwój systemu Mizar oraz Mizar Mathematical Library. Kierownik: dr Adam Naumowicz. 
2. Rozwój metod selekcji zmiennych. Kierownik: dr hab. Witold Rudnicki. 
3. Eksploracja i wielowymiarowa analiza danych. Kierownik: dr Aneta Polewko-Klim. 
4. Opracowanie algorytmu równoległego obliczania sekwencyjnych łańcuchów Markowa 

w atomistycznych symulacjach materii. Kierownik: dr hab. Witold Rudnicki. 
5. Platforma hostingowa do oprogramowania ChemSKOS. Kierownik: dr Dominik Tomaszuk. 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
1. Klasyfikacja danych strumieniowych generowanych w środowisku MOA przy pomocy 
niestadardowych odległości. Kierownik: mgr Kamil Ząbkiewicz. 
Publikacje wykonane z wykorzystaniem zasobów UCO 
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W wyniku badań prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury UCO w roku 2019/2020 opublikowano 
lub przyjęto do druku 26 artykułów naukowych, w większości w bardzo dobrych międzynarodowych 
czasopismach lub materiałach z konferencji informatycznych. Szczegółowy rozkład punktacji MNiSW 
dla publikacji zrealizowanych w UCO przedstawia się następująco:  
200 pkt MNiSW – 1 artykuł, 140 pkt MNiSW – 4 artykuły, 100 pkt MNiSW – 9 artykułów, 70 pkt MNiSW 
– 1 artykuł, 40 pkt MNiSW – 1 artykuł, 20 pkt MNiSW – 5 artykułów, inne: 5 artykułów.      
Sumaryczna liczba punktów MNiSW wyniosła 1870.   
Sześć kolejnych artykułów zostało wysłane do redakcji czasopism międzynarodowych.   

 
12.3. Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy 

W roku akademickim 2019/2020 (od 1 października 2019 do 30 czerwca 2020 włącznie, z przerwą od  
14 marca do 31 maja 2020 spowodowaną epidemią COVID-19) wystawy prezentowane w siedzibie 
Centrum zwiedziło 8528 osób, w tym 5589 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz liceów ogólnokształcących i innych szkół ponadgimnazjalnych, studentów białostockich uczelni 
i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w 258 zorganizowanych grupach, a ekspozycje prezentowane poza 
siedzibą Centrum obejrzało około 2000 osób. Centrum zwiedzali też krajowi i zagraniczni goście 
Uniwersytetu oraz uczestnicy konferencji organizowanych przez wydziały naszej uczelni. 
Wystawy czasowe 
1. „Galapagos – wyspy zaczarowane” w fotografii Anetty i Jacka Borkowskich;  

23.01.−30.06.2020 na Wydziale Matematyki, 
2. „Kryształowy świat minerałów” − wystawa kolekcji podarowanej przez Irenę i Jana Data; 

15.01.−31.12.2020 na Wydziale Chemii,  
3. „Natura w sztuce” − książkowa grafika ilustracyjna i eksponaty przyrodnicze; 

11.02.2020− 8.02.2021 na sali wystaw czasowych Centrum, 
4. „Życie na Ziemi – zarys dziejów” – wystawa skamieniałości uzupełniona planszami graficznymi; 

 6.05.2019– 0.06.2020 w holu Wydziału Matematyki, 
5. „Plakatem spisana historia” – postery do wystaw UCP z lat 1999−2019: 

 8.10.2019–30.06.2020 w holu wejściowym Wydziału Biologii, 
6. „Polskie storczyki w grafice” 2−14.03.2020 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. 
Konferencje 
1. III Konferencja dla Nauczycieli Biologii Szkół Ponadpodstawowych; 28 listopada 2019 r. 
współorganizowana z Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. 
2. Konferencja „Zdrowe rośliny – zdrowe społeczeństwo” w Centrum Edukacji Nauczycieli; 2 marca 
2020 r.   
Imprezy masowe: 
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze brało czynny udział (organizując zwiedzanie wystaw 
z  przewodnikiem, warsztaty, pokazy i prelekcje) w imprezach, tj.: „Noc Biologów” (356 osób), 
Podlaska Olimpiada Biologiczna (48 osoby). Dni Otwarte Wydziału Biologii i Wydziału Chemii, Noc 
Muzeów 2020 oraz XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, podczas trwania których mieliśmy zazwyczaj 
po kilkaset osób zwiedzających nie odbyły się ze względu na obostrzenia związane z epidemią 
COVID-19. 
Prelekcje i warsztaty 
W multimedialnych warsztatach edukacyjnych „Ptaki Polski” aktywny udział wzięło 997 uczniów w 54 
grupach. W siedmiu warsztatach laboratoryjnych i czterech wykładach uczestniczyło 541 osób.  
Strona WWW 
Od 1 października 2019 do 30 czerwca 2020 roku stronę Centrum odwiedziło 2852 internautów. 
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Eksponaty 
W roku akademickim 2019/2020 (do końca czerwca 2020) z subwencji na pozostałe koszty Centrum 
kupiono 24 nowych eksponatów. 
Finanse 
Od stycznia do 30 czerwca 2020 roku z subwencji na pozostałe koszty Centrum wydano 16 687,22 zł 
na zakup nowych eksponatów oraz materiałów do realizacji i aranżacji wystaw. 
Publikacje  

1. Jędryczkowski W. B., Kupryjanowicz J. 2019. Materiały do znajomości fauny 
biegaczowatych (Carabidae) Borów Tucholskich (Contribution to the knowledge of the 
Carabidae fauna of the Bory Tucholskie). Notatki Entomologiczne 4(2): 23-28. 

2. Alekseev V. I., Kupryjanowicz J., Kairišs K., Bukejs A. 2020. The first described fossil species 
of Litargus Erichson (Coleoptera: Mycetophagidae) from Eocene Baltic amber examined with 
X-ray microtomography, and new records of Crowsonium succinium Abdullah, 1964. Zootaxa 
4768 (3): 405–414. 

3. Kupryjanowicz J., Lyubarsky G.Yu., Perkovsky E.E. 2020. Not so wide face: The first root-
eating beetle from genus Europs (Coleoptera: Monotomidae) from Mexican amber. Invert. 
Zool. Vol. 17. No. 2 P. 145-153. Doi: 10.15298/invertzool.17.2.XX 

4. Kostro-Ambroziak A, Kupryjanowicz J., Schwarz M. 2020. Who wins? Ray spiders 
(Theridiosoma gemmosum) (Araneae: Theridiosomatidae) versus egg sac parasitoids. 
Journal of Arachnology 48:90–93. 

5. Golubkov V., Matwiejuk A., Curikov A.G. 2018. СПИСОК ЛИШАЙНИКО-ОБРАЗУЮЩИХ И 
БЛИЗКИХ К НИМ САПРОТРОФНЫХ И ЛИХЕНОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА „БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА” [B:] Бурый А.В., Арнольбик В.М.,  Черкас Н.Д., Буневич 
А.Н. (ред.). Беловежская пуща. Исследования. Cборник научных статей. Основан в 1968 
году. Bыпуск 16, Брест Aльтернатива 9: 97-142. 
 

12.4. Ośrodek Kultury Chińskiej i Współpracy Międzykulturowej 

Ośrodek Kultury Chińskiej i Współpracy Międzykulturowej został powołany do rozwijania współpracy 
między Uniwersytetem w Białymstoku a uczelniami chińskimi. W zamyśle Ośrodek miałby stać się  
z jednej strony platformą podejmującą zadania związane z wzajemnym poznawaniem się, a z drugiej 
instytucją wspomagającą integrację studentów chińskich naszego Uniwersytetu. 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 listopada 2018 r., 
podane obszary działań Ośrodka w par. 3, zostały zrealizowane w następujący sposób: 
Organizacja seminariów 
W roku akademickim 2019/2020, w ramach prac Ośrodka, zorganizowano seminarium naukowe 
studentów Dragon in European and Chinese traditions/ Smok w tradycji chińskiej i europejskiej, które 
odbyło się 12.04.2019 r. Było to spotkanie studentów chińskich i studentów naszej uczelni, gdzie 
dyskutowano o symbolice smoka w kulturze europejskiej i chińskiej. Ciekawe prezentacje ukazujące 
znak smoka w kontekście kulturowym, interpretacje społeczne i związane z tym obyczaje oraz 
medialne przekazy pozwoliły na żywą i ciekawą dyskusję, otwierająca na odmienność znaczeń 
i pozwalającą studentom na budowanie postawy otwartej i integrację. 
Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 
badawczymi, naukowo-dydaktycznymi i organizacjami społecznymi 
Podjęto także działania w kierunku zaproszenia z wykładami Profesora Tang Songlin, Dziekana 
Wydziału Edukacji Hunan University of Arts and Science, Changde, Chiny. Planowano także 
zorganizowanie wspólnej (HUAS i UwB) wystawy wycinanki polskiej i chińskiej w czasie trwania 
festiwalu nauki w czerwcu 2020 roku.  Byłaby to prezentacja – dialog artefaktów kultury chińskiej 
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i polskiej – w zakresie odmienności tematów, wątków, społecznego statusu tej techniki artystycznej 
oraz podobieństw i różnic w zakresie techniki. Dodatkowo wystawie towarzyszyłyby wykłady – 
prezentacje prelegentów chińskich i specjalistów polskich. Niestety działania te zostały przerwane 
z powodu pandemii.  
Prowadzenie szkoleń i spotkań konsultacyjnych w obszarze objętym  zakresem działalności 
Ośrodka 
W okresie 2019−2020 prowadzone były rozmowy konsultacyjne z pracownikami uniwersytetów 
chińskich, jak też ze studentami w czasie wizyt w Chinach – w ramach organizowanych przez rektora 
wyjazdów studyjnych do Chin, jak też podczas miesięcznego pobytu z wykładami na HUAS. Dyrektor 
Ośrodka brała też udział w rozmowach konsultacyjnych w czasie wizyt przedstawicieli Uniwersytetów 
chińskich w Polsce. 
Organizacja imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym 
W ramach prac Ośrodka przygotowano także program Summer School/ Szkoły Letniej dla chińskich 
studentów. Letnia szkoła miałaby za zadanie orientować studentów chińskich w realiach naszego 
Uniwersytetu, pomagać im przepracować stres związany z szokiem kulturowym i pomagać w podjęciu 
decyzji co do kierunku studiów/specjalności na naszym uniwersytecie.    

12.5. Wschodni Ośrodek Transferu i Technologii 

W roku akademickim 2019/2020 WOTT był zaangażowany w realizację projektów: 
„Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K349/16 
W roku akademickim 2019/2020 realizowano III edycję projektu, w której uczestniczyły 52 osoby. 
Zorganizowano szkolenia warsztatowe dla studentów trzeciej edycji. Przeprowadzono 30-godzinne 
szkolenia warsztatowe rozwijające kompetencje komunikacyjne: Autoprezentacja kreowanie 
wizerunku w biznesie dla jednej grupy studentów, w której wzięło udział 16 studentów/ek,  Efektywna 
komunikacja z elementami negocjacji dla dwóch grup studentów, w których wzięło udział 21 osób, 
Radzenie sobie ze stresem w jednej 14 osobowej grupie. W ramach zajęć warsztatowych 
rozwijających kompetencje zawodowe przeprowadzono 30-godzinne szkolenia: Design Thinking − 
metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla dwóch grup studentów liczących łącznie 30 osób 
i Praca projektowa w zespołach interdyscyplinarnych dla dwóch grup studentów liczących łącznie 23 
osoby. Studenci uczestniczyli również w 30-godzinnych zajęciach warsztatowych rozwijających 
kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: Menadżer projektów dla dwóch grup studentów liczących 
łącznie 27 osób i Przedsiębiorczość − podstawy ekonomii i zarządzania dla nieekonomistów dla dwóch 
grup studentów w których wzięło udział 25 osób. 
Przeprowadzono szkolenie certyfikowane Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, 
w którym uczestniczyło 18 osób. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie certyfikowane ECDL 
BASE Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych dla dwóch grup studentów liczących 25 
osób.  Studenci brali udział w zajęciach oraz egzaminach w ramach certyfikowanego szkolenia 
Branżowe szkolenie językowe jęz. angielski (poziom B2, cert. TELC). W szkoleniu uczestniczyło 15 
osób. Odbyło się również szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne zorganizowane 
dla 17 studentów/ek. 20 studentów/ek wzięło udział w szkoleniu certyfikowanym Zarządzanie 
kryzysowe. Zorganizowano również szkolenie certyfikowane Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja 
angielska) dla jednej 9 osobowej grupy studentów. 
W ramach projektu realizowane były prace projektowe przez prowadzących ze strony UwB oraz 
u pracodawców. W ramach projektu wyodrębniono 12 grup prowadzących prace projektowe: Prawne 
i fiskalne aspekty przemytu wyrobów tytoniowych i spirytusowych oraz paliw silnikowych z  państw zza 
wschodniej granicy Polski – 2 grupy, Psychologia wywierania wpływu w sferze interpersonalnej 
i medialnej, Rzeczpospolita Polska − kraj docelowy czy przystanek? Ruch emigracyjny w Polsce na 
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przykładzie Republiki Białoruś i Ukrainy, Współczesne muzealnictwo wojskowe, Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek − warsztaty artystyczne – 2 grupy, Trening kreatywności − zajęcia 
rozwijające twórcze myślenie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej, Zastosowanie robotów 
w celu wspomagania działań rozwijających wiedzę i umiejętności techniczne dzieci w młodszym wieku 
szkolnym, Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości, Narzędzia filologiczne i retoryczne w kampanii 
wizerunkowej w Internecie, Tłumaczenie piosenki aktorskiej. 
„Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki 
i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K350/16 
W roku akademickim 2019/2020 realizowano III edycję projektu, w której uczestniczyło 67 osób. 
Odbywały się szkolenia warsztatowe zorganizowane dla studentów trzeciej edycji. Zrealizowano 30 
godzinne szkolenia warsztatowe rozwijające kompetencje komunikacyjne i z zakresu 
przedsiębiorczości: Autoprezentacja i efektywna komunikacja dla jednej grupy studentów/ek, w której 
wzięło udział 18 osób, Praca w zespole dla jednej grupy liczącej 15 studentów/ek, Menadżer projektów 
w jednej 18 osobowej grupie, Zarządzanie Innowacjami − Business Model Canvas z udziałem 16 
studentów/ek. W ramach zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje zawodowe i informatyczne 
przeprowadzono 30-godzinne szkolenia: MS EXCEL − średniozaawansowany dla jednej grupy 
studentów liczącej łącznie 19 osób, Platformy programistyczne dla jednej grupy liczącej 16 
studentów/ek, Design Thinking − metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla jednej 16 
osobowej grupy studentów/ek i Nowe technologie informatyczne, w którym wzięła udział jedna 16 
osobowa grupa studentów. 
Przeprowadzono szkolenie certyfikowane Wymagania i wdrożenie ISO 9001, w którym uczestniczyło 
19 osób, MS: 20483B i 20486B dla dwóch grup studentów liczących łącznie 13 osób, Współczesne 
metody genotypowania i analizy SNP dla 18 osobowej grupy studentów/ek.  
Przeprowadzono zajęcia oraz egzaminy w ramach certyfikowanego szkolenia Branżowe szkolenie 
językowe jęz. angielski (poziom B2, cert. TELC). W szkoleniu uczestniczyło 17 osób. 
W trakcie procedowania jest postepowanie przetargowe na wyłonienie dostawców materiałów 
zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych prac projektowych. 
Zrealizowano 14 prac projektowych przez prowadzących ze strony UwB oraz u pracodawców: 
Charakterystyka oraz badanie właściwości substancji naturalnie występujących w alkoholach, Badanie 
zawartości substancji toksycznych w wybranych napojach alkoholowych, Skażenie tkanek roślinnych 
metalami ciężkimi – 2 grupy, Genetyka bakterii – 2 grupy, Biologia molekularna, Ocena stanu 
ekologicznego rewitalizowanego odcinka rzeki Białej w Białymstoku, Środowisko R, jako narzędzie do 
analizy statystycznej,  prognozowania i wizualizacji danych, jak i wyników na przykładach statystyki 
publicznej, Wykorzystanie narzędzi deweloperskich Power Business Intelligence do przetwarzanie 
danych w projektach obejmujących analizę biznesową, Przygotowanie danych i analiz na potrzeby 
biznes planu przedsięwzięcia, Wykorzystanie systemu e-learningowego w zapewnieniu 
cyberbezpieczeństwa organizacji, Analiza statystyczna hospitalizacji pacjentów w USA w latach 2016-
2017 na podstawie danych z programu ubezpieczeń Medicare, Metody przetwarzania danych na 
potrzeby przewidywania ryzyka readmisji szpitalnej.  
„Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K296/16 
W roku akademickim 2019/2020 realizowano III edycję projektu, w której uczestniczyły 72 osoby. 
Zorganizowano szkolenia warsztatowe dla studentów trzeciej edycji. Przeprowadzono 30-godzinne 
szkolenia warsztatowe rozwijające kompetencje komunikacyjne: Autoprezentacja i sztuka wystąpień 
publicznych dla dwóch grup studentów, w których wzięło udział 23 studentów/ek, Efektywna 
komunikacja z elementami negocjacji w trzech grupach liczących łącznie 31 osób, Radzenie sobie ze 
stresem przeprowadzone dla jednej 17 osobowej  grupy studentów. W ramach zajęć warsztatowych 
rozwijających kompetencje zawodowe i lub informatyczne przeprowadzono 30 godzinne szkolenia: 
Design Thinking - metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla dwóch grup studentów liczących 
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łącznie 29 osób, Umowy IT (praktyczne rozwiązania), w którym uczestniczyło 10 studentów/ek 
i Finanse i księgowość w praktyce dla dwóch grup liczących łącznie 34 studentów/ki.  
Przeprowadzono szkolenie certyfikowane ECDL BASE Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych, w którym uczestniczyło łącznie 48 osób oraz Podstawowe szkolenie zarządzanie 
projektami PMI (Project Management Institute) dla trzech grup studentów liczących łącznie 48 osób.  
Studenci brali udział w zajęciach oraz egzaminach w ramach certyfikowanego szkolenia Branżowe 
szkolenie językowe jęz. angielski (poziom B2, cert. TELC). W szkoleniu uczestniczyło 48 osób. 
W ramach projektu realizowane były prace projektowe przez prowadzących ze strony UwB oraz 
u pracodawców. W ramach projektu wyodrębniono 14 grup prowadzących prace projektowe: 
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w jednostce samorządu 
terytorialnego na przykładzie Miasta Białystok, Innowacyjność jako determinanta konkurencyjności 
przedsiębiorstw – problemy i wyzwania, Ekonomiczno-prawne aspekty gospodarowania zasobami 
ludzkimi. Problemy i wyzwania, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na 
przykładzie systemów fotowoltaicznych, Praktyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie 
komputerowym, Przygotowanie strategii pozycjonowania i promocji marki własnej w firmie REFLEKS, 
Przygotowanie modelu biznesowego nowego produktu, wg metody Business Model Canvas, 
Centralny System Zarządzania Ruchem w Białymstoku jako narzędzie optymalizacji procesów 
transportowych i logistycznych na obszarze miejskim, Działalność gospodarcza w Polsce i Unii 
Europejskiej – ujęcie prawne i praktyczne, Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa, 
Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, Prawo cywilne i prawo 
handlowe – podstawowa regulacja stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, 
Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów  jako przyszłość wymiaru sprawiedliwości. 
Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0”  
Projekt jest realizowany w konsorcjum z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej 
Sp. z o.o. (Lider), Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (Partner) i Uniwersytet w Białymstoku 
(Partner) w ramach programu  pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”, ogłoszonego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego 
„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 
naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV, 
Działanie 4.4 
Termin realizacji projektu:  01.02.2019−31.08.2020. 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 223 000 zł, w tym dofinansowanie dla UwB wynosi 238 000 zł. 
Celem projektu jest wsparcie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych 
lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W ramach programu „Inkubator 
Innowacyjności 2.0” są realizowane 4 projekty na  prace przedwdrożeniowe prowadzone przez 
zespoły naukowe z Uniwersytetu w Białymstoku: 

• „Dalsze prace przedwdrożeniowe dotyczące syntezy i zastosowania soli imidazoliowych na 
bazie steroidów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych”, 

• „Rośliny pływające jako pro-ekologiczne czynniki wykorzystane do usuwania pozostałości 
związków endokrynnie czynnych z wód zanieczyszczonych”, 

• „Konstrukcja aparatu SPRI  z zastosowaniem biosensorów do oznaczeń substancji biologicznie 
czynnych”, 

• „Pięciopunktowa metoda wyznaczania oporności niezależna od położenia kontaktów”.  
Projekt ma za zadanie promowanie osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój 
innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem 
gospodarczym.  
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Projekt badawczo-rozwojowy „Innovative technology of cold ultrafast photo-magnetic 
recording and novel approach to ultrafast opto-spintronics”, 
Projekt finansowany w ramach konkursu nr 4/2017 w Programie TEAM, będącego Projektem 
grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (PO IR), 
Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału 
kadrowego sektora B+R 
Termin realizacji projektu:  01.05.2018−29.07.2021. Całkowita wartość projektu wynosi 3 300 000 zł.  
Projekt ma na celu opracowanie nowatorskiej technologii magnetycznego zapisu informacji oraz 
rozwój ultraszybkiej spintroniki przy zastosowaniu ultrakrótkich impulsów laserowych. Obecnie 
w zespole badawczym jest zatrudnionych siedem osób zaangażowanych do wykonywania zadań na 
rzecz realizacji projektu. Członkowie zespołu zostali wyłonienie w otwartych konkurach w realizację 
prac B+R. Celem projektu jest rozwój kadry sektora B+R, która zajmuje się pracą naukową 
w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. Projekt jest realizowany 
na Wydziale Fizyki. 
W grudniu 2019 roku została zakończona realizacja inwestycji służącej potrzebom badań naukowych 
lub prac rozwojowych „System do badań ultraszybkiej opto-spintroniki i femtosekundowego 
obrazowania fotomagnetycznego”. Środki na inwestycję pochodziły z dotacji celowej, na finasowanie 
w latach 2018 – 2019, kosztów zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej 
stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą. Inwestycja była realizowana na Wydziale 
Fizyki. 
Termin realizacji inwestycji: 10.04.2018−31.12.2019.  
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 4 500 000 zł. 
Złożone wnioski patentowe 
W 2019 roku Uniwersytet w Białymstoku złożył do Urzędu Patentowego RP 3 wnioski o udzielenie 
patentu na wynalazki: 

• „Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia ludzkiego antygenu rakowo-płodowego 
CEA” (Wydział Chemii), 

• “Urządzenie do oznaczeń metodą powierzchniowego rezonansu plazmonów oraz sposób 
wykonywania oznaczenia tą metodą” (Wydział Chemii),  

• “Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia ludzkiego białka z komórek nabłonkowych 
najądrza 4 (HE4)” (Wydział Chemii). 

W 2019 roku Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku 4 patentów na 
wynalazki: 

• „Sposób otrzymywania i zastosowania multifunkcjonalnego nanosystemu” (Wydział Chemii),  

• „Biosensor do oznaczania stężenia enzymu katepsyny L” (Wydział Chemii),  

• „Biosensor do oznaczania immunoproteasomu 20S z wykorzystaniem inhibitora” (Wydział 
Chemii), „Mieszanina oksytiaminy i ketokonazolu oraz kompozycja farmaceutyczna” (Wydział 
Biologii). 

W 2020 roku Uniwersytet w Białymstoku złożył 3 wnioski o udzelenie patentu na wynalazki w tym 2 do 
Urzędu Patentowego RP: 

• „Biosensor do oznaczania interleukiny 6 (IL-6) techniką powierzchniowego rezonansu 
plazmonów w wersji Imaging” (Wydział Chemii), 

• „Sposób określania oporności powierzchniowej” (Wydział Fizyki) oraz 1 wniosek do Urzędu 
Patentów i Znaków Towarowych USA: „A method for determining sheet resistance” (Wydział 
Fizyki). 

W 2020 roku Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku 3 patenty na 
wynalazki: 
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• „Biosensor do oznaczania enzymu metaloproteinazy-1 z wykorzystaniem przeciwciała” 
(Wydział Chemii), „Biosensor do oznaczania kolagenu typu IV z wykorzystaniem przeciwciała” 
(Wydział Chemii),  

• „Biosensor do oznaczania fibronektyny osoczowej z wykorzystaniem przeciwciała” (Wydział 
Chemii). 

Na dzień 16.07.2020 r. 16 udzielonych patentów na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku jest 
utrzymanych w mocy: 14 na terenie Polski, 1 na terenie Niemiec, 1 na terenie USA. Natomiast 12 
zgłoszeń patentowych oczekuje na rozpatrzenie w Urzędzie Patentowym RP oraz po jednym 
w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA. 

12.6. Uniwersyteckie Centrum Kultury 

Od września 2016 r. Uniwersyteckim Centrum Kultury kieruje Pełnomocnik rektora − dr Katarzyna 
Niziołek. W prowadzonej działalności przyjęto następujące założenia programowe: skupienie się na 
miejscu, jego potencjalne, eksploracji tego potencjału; koncentracja na działaniach partycypacyjnych, 
angażujących; kształtowanie relacji z otoczeniem – szeroko rozumianym – przyrodniczym 
i społecznym (sąsiadami); prowadzenie aktywności dwojakiego rodzaju: kulturalnej i edukacyjnej; 
oprócz organizacji tzw. wydarzeń kulturalnych, prowadzenie działań ciągłych; dążenie do 
umiędzynarodowienia działalności; współpraca z innymi organizacjami i instytucjami kultury, 
zorientowanie na budowanie sieci; wspieranie niezależnych, alternatywnych twórców, inicjatyw i grup 
artystycznych; stworzenie miejsca charakterystycznego, wyróżniającego się na tle innych instytucji 
kultury, a jednocześnie zakorzenionego lokalnie.  
W okresie od września 2019 do sierpnia 2020 roku w UCK, z przerwą między 16 marca a 18 czerwca 
2020 spowodowaną pandemią, zrealizowano ponad 25 wydarzeń kulturalnych i artystycznych, takich 
jak spektakle teatralne, pokazy filmowe, wystawy, warsztaty, spotkania, konferencje. Odbyła się 
premiera i kolejne pokazy nowatorskiego przedstawienia dla jednego widza „Dziś są nasze urodziny” 
w reżyserii Michała Stankiewicza. Kontynuowano Program Rezydencji Teatralnych UCK, w ramach 
którego w roku 2019 prezentowany był dorobek niezależnego Teatru Papahema. Zorganizowane 
zostały wystawy: własna – fotografii dokumentujących spektakl „Bieżenki”, oraz we współpracy 
z Centrum im. Ludwika Zamenhofa – „Bożnice drewniane” i „Prawa wyborcze kobiet”. Rozpoczęto 
organizację cyklicznych potańcówek do muzyki ludowej „Słowiańskie wieczorki”. UCK było partnerem 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep, Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych Żubroffka, Up To Date Festival, Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar, a także 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozwijano współpracę z niezależnymi twórcami (m.in. 
Rafałem Pietrzakiem, autorem monodramu „Pustostan”), organizacjami społecznymi i instytucjami 
kultury, wśród nich Fundacją Dusza Świata – organizatorem Dni Bliskości. Działalność UCK, w tym 
produkcje teatralne, wspiera Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenia organizowane 
w Centrum skierowane są nie tylko do społeczności akademickiej, ale też do innych mieszkańców 
Białegostoku, również tych najmłodszych. Informacje na temat działalności UCK zamieszczane są na 
stronie facebook.com/uniwersyteckieck, stronie głównej i profilu facebookowym uniwersytetu oraz 
rozsyłane za pośrednictwem Informatora Uniwersyteckiego. 
 

12.7. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku 

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis została powołana na mocy 
oświadczenia woli 17 fundatorów w akcie notarialnym z dnia 22 kwietnia 2004 r. Oprócz Uniwersytetu 
w Białymstoku, wolę utworzenia Fundacji wyrazili przedstawiciele jego Senatu oraz środowiska 
naukowego Uniwersytetu. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 8 lipca 
2004 r. pod numerem 0000212170. Głównym celem Fundacji, zgodnie z § 6 Statutu, jest 

https://www.facebook.com/uniwersyteckieck
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organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie 
działalności dydaktycznej, naukowej, studenckiej, kulturalnej i samopomocowej.   
Najważniejsze działania fundacji w roku akademickim 2019/2020:  
1. Konferencja naukowa "Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody Literackiej 
jego imienia" 
29.10.2019 r. na Wydziale Filologicznym odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona 
Wiesławowi Kazaneckiemu i twórczości laureatów Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta 
Białegostoku jego imienia (na 2019 rok przypada 80. rocznica urodzin i 30. rocznica śmierci poety). 
Sesja została organizowana we współpracy z Zespołem Badań Regionalnych oraz Katedrą 
Modernizmu i Badań Kulturowych. Na organizację całego przedsięwzięcia udało się pozyskać 
dofinansowanie Urzędu Miasta Białystok w wysokości 10 000 złotych. Udział w konferencji, poza 
pracownikami UwB, wzięli badacze z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Towarzyszyło jej spotkanie promujące serię wydawniczą „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki”.  
W grudniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukaże się monografia 
Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów nagrody literackiej jego imienia pod redakcją 
Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej i Marka Kochanowskiego, sfinansowana przez Urząd Miasta 
Białystok (10 000 złotych) i Wydział Filologiczny. 
2. Program Rezydencji Teatralnych UCK. Teatr Papahema 
Rezydencje teatralne w Uniwersyteckim Centrum Kultury to w zamierzeniu wieloletni projekt, 
zapoczątkowany w 2018 r., w ramach którego Fundacja nawiązuje i rozwija współpracę z działającymi 
lokalnie teatrami niezależnymi. W 2018 r. był to Teatr Latarnia, w 2019 r. − Teatr Papahema. Dzięki 
dotacji Miasta Białystok (20.000 zł) zrealizowano pięć pokazów spektakli Teatru Paphema: „Macbett” 
(x 2), „Alicja po drugiej stronie lustra” (x 2) i „Poskromienie złośnicy”, które obejrzało ponad 500 
widzów, mieszkańców Białegostoku. Spektakle prezentowane były w Uniwersyteckim Centrum Kultury 
i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie. Projekt Program Rezydencji Teatralnych 
UCK, adresowany do niezależnych teatrów i twórców, będzie kontynuowany w latach kolejnych. 
Kuratorką programu jest Katarzyna Niziołek. 
3.  Wystawa i projekcja dokumentacji spektaklu partycypacyjnego „Bieżenki” 
Od 6.11.2019 r. do 10.01.2020 r. w Uniwersyteckim Centrum Kultury prezentowane były fotografie 
dokumentujące projekt partycypacyjny „Bieżenki”, zrealizowany w 2018 roku, których autorem jest 
Marcin Onufryjuk. Dokumentację filmową finalizującego projekt spektaklu, wykonaną przez Marcina 
Góralskiego i Paulinę Tumiel-Góralską można było obejrzeć 22 listopada w ramach międzynarodowej 
konferencji „Borderland”, również w UCK (z angielskimi napisami). Projekcji towarzyszyła dyskusja 
z udziałem twórczyń i uczestniczek projektu oraz uczestników konferencji. Zarówno na wystawę, jak 
i na projekcję połączoną z dyskusją wstęp był wolny i bezpłatny. 
4. Warsztaty „Teatr partycypacyjny w badaniach społecznych” 
17.12.2019 r. dr Katarzyna Niziołek przeprowadziła w Uniwersyteckim Centrum Kultury autorskie 
warsztaty pt. „Teatr partycypacyjny w badaniach społecznych”. Warsztaty były bezpłatne i otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych; udział w nich wzięli między innymi studenci kulturoznawstwa pod 
opieką mgr Elizy Urwanowicz-Rojeckiej.  
Warsztaty oparte były na doświadczeniach autorki wyniesionych z realizacji partycypacyjnych 
projektów teatralnych „Metoda ustawień narodowych”, „Modlitwa. Teatr powszechny” i „Bieżenki”. 
Wykorzystując fragmenty dokumentacji ww. spektakli, dr Niziołek przedstawiła wypracowane przez 
nią wspólnie z reżyserem Michałem Stankiewiczem metody bezpośredniego angażowania 
publiczności teatralnej oraz możliwe naukowe i społeczne zastosowania partycypacyjnych praktyk 
teatralnych. 
5. Program rezydencji teatralnych UCK 2020 – dramaty Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk 
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Wiosną 2020 roku Fundacja miała zrealizować, we współpracy z Teatrem Papahema i Teatrem 
Latarnia, projekt teatralny oparty na dramatach Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk (dyptyk „Burmistrz” 
i „Burmistrz II”, „Walizka” i „Mesjasz. Bruno Schulz” − wszystkie cztery poświęcone są pamięci 
Holokaustu), uznanej, nagradzanej i tłumaczonej na wiele języków dramatopisarki i scenarzystki. 
Wśród planowanych działań było czytanie performatywne jej tekstów w wykonaniu aktorów obu 
teatrów, jedno z czytań miałoby charakter partycypacyjny − udział w nim, w charakterze 
czytających/performerów, wzięliby nieprofesjonaliści, mieszkańcy Białegostoku. W finisażu projektu 
zaplanowana została dyskusja z udziałem autorki dramatów, znawców problematyki 
pamięciologicznej i publiczności.  
Na realizację projektu udało się pozyskać środki w konkursach ofert ogłoszonych przez Urząd Miasta 
Białegostoku (14 000 zł) i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (5 000 zł). Z powodu 
pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń wszystkie działania zostaną – jeśli pozwoli na 
to sytuacja epidemiczna – zrealizowane pod koniec 2020 roku.  
 

12.8 Chór Akademicki 

Rok akademicki 2019/2020 był 44. sezonem artystycznym Chóru Akademickiego Uniwersytetu  
w Białymstoku pod dyrygenturą dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, prof. UwB, podczas którego Chór 
koncertował około piętnastu razy w Polsce. Miniony rok akademicki obfitował w różnorodne 
wydarzenia artystyczne, do których można zaliczyć między innymi liczne koncerty pieśni 
patriotycznych. Na uwagę zasługuje koncert pieśni patriotycznych i rozrywkowych z okazji 50-lecia 
Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku zorganizowany przez pierwszych absolwentów Filii. 
Podczas minionego roku akademickiego zespół brał udział w wielu wydarzeniach akademickich, takich 
jak: uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020, uroczystość promocji habilitacyjnych 
i doktorskich oraz gali wręczenia ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego 
prof. dr hab. Małgorzacie Książek-Czermińskiej. Tradycyjnie Chór Akademicki UwB wykonał cykl 
koncertów kolęd i pastorałek w aulach wydziałowych, białostockich kościołach i Operze i Filharmonii 
Podlaskiej. 

Dodatkowo członkowie Chóru wzięli udział w letnich oraz zimowych warsztatach chóralnych, podczas 
których rekrutowano nowych członków zespołu oraz udoskonalano repertuar pieśni patriotycznych 

nawiązujących do 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, a także przygotowano 
repertuar koncertu w ramach Mszy koronacyjnej C-Dur KV 317 („Krönungs-Messe”) W. A. Mozarta. 

W marcu w Pałacu Branickich odbył się koncert organizowany w ramach projektu Akademia Trzeciego 
Wieku. Po tym koncercie nastąpiła przerwa sezonu artystycznego 2019/2020 spowodowana 
ogłoszeniem stanu epidemii. W czasie przerwy spowodowanej epidemią organizowane były cykliczne 
spotkania online: „Spotkanie z Mozartem”, „Mozart, spotkanie drugie”, „Msza koronacyjna 
W.A. Mozarta”− wykład dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, prof. UwB. 

12.9. Uniwersytet III Wieku 

Stowarzyszenie − Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku jest zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod nr 0000049041, a od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoją działalność opiera na pracy 
społecznej członków oraz ściśle współpracuje z wyższymi uczelniami miasta Białegostoku 
i Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury. Liczba słuchaczy Stowarzyszenia na koniec roku 
akademickiego 2019/2020 wynosi 722, w tym: 502 kobiet i 120 mężczyzn.  
Wykłady i współpraca z uczelniami wyższymi w BiałymstokuW roku akademickim 2019/2020, 
podobnie jak w latach ubiegłych, wykłady odbywały się w oparciu o bazę materialną Uniwersytetu w 
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Białymstoku. Miejscem wykładów była Aula Wydziału Prawa przy ul. A. Mickiewicza 1. W omawianym 
okresie członkowie UTW wysłuchali 9 wykładów z różnych dziedzin jak: prawo na co dzień, zdrowie, 
religia, relacje międzypokoleniowe, prawo, chemia i cyfryzacja.  
Wykładowcami byli pracownicy naukowi wyższych uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, 
Politechniki Białostockiej oraz przedstawiciele innych instytucji. 
Program zajęć był zatwierdzany przez Radę Programową, w skład której wchodzą założyciele 
i przedstawiciele naszego UTW, wyższych uczelni oraz PIK w Białymstoku. 

Po każdym wykładzie, wzorem lat ubiegłych, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (PIK) 
w Białymstoku zapewniał nam program artystyczny, na który składały się koncerty uczniów szkół 
muzycznych, chórów białostockich oraz innych zespołów artystycznych, działających na terenie 
naszego miasta. Wykłady uświetniały również sekcje artystyczne działające przy naszym 
uniwersytecie: sekcja wokalno-taneczna „Podlaskie Korale”, chór Astra, sekcja teatralna „Metafora” 
oraz zespół tańca cygańskiego „Sare Roma”.  

W ramach współpracy z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie, Wydziałem Instrumentalno- 
Pedagogicznym w Białymstoku wysłuchaliśmy 4 koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej   
w wykonaniu studentów i profesorów uczelni. 

Studenci z Wydziału Nauk o Edukacji,  Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych i innych, 
opracowywali ankiety i zebrali materiały do swoich prac magisterskich  i doktoranckich na temat życia, 
pasji i zainteresowań ludzi starszych należących do UTW.  
Zajęcia fakultatywne w muzeach 
W roku akademickim 2019/2020 byliśmy na 14 spotkaniach w muzeach naszego regionu, podczas 
których wysłuchaliśmy wykładów połączonych tematycznie ze zwiedzaniem wystaw: w Muzeum  
Podlaskim – 7 razy, Muzeum Wojska – 4 razy, w Uniwersyteckim Muzeum Przyrodniczym 
im.  Profesora Andrzeja Myrchy – 3 razy. Zajęcia w muzeach cieszą się dużym zainteresowaniem 
słuchaczy. Odbyły się również 4 zajęcia fakultatywne organizowane w Książnicy Podlaskiej 
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.  
Zajęcia w sekcjach 
W okresie 2019/2020 w sekcjach uczestniczyła większość słuchaczy. Słuchacze UTW należeli do 
wybranych przez siebie sekcji zainteresowań, a niektórzy korzystali z przynależności do kilku sekcji. 

• Sekcje języków obcych zrzeszały 80 słuchaczy w 10 grupach. 

• Sekcje kultury fizycznej i zdrowia − W sekcjach gimnastycznych tj. relaksacyjnej, 
korekcyjnej, ogólnokondycyjnej – uczestniczyło ponad 130 słuchaczy.  

• Sekcje artystyczno-malarskie: „Kolor” − 11 osób, „Pędzel” − 14 osób. 

• Sekcja  hafciarska − 10 osób. 

• Zorganizowano  4 wystawy prac malarskich i hafciarskich naszych słuchaczy.  

• Sekcja  tańca cygańskiego „Sare Roma” − 10 osób. 

• Sekcje turystyki – to łącznie ok. 90 osób, w tym: Koło PTTK „Senior” − 60 osób, Sekcja 
Turystyki „TRAMP” −  30 osób. Grupy prowadzone były przez przewodników z Oddziału 
regionalnego PTTK, jednocześnie słuchaczy UTW. 

• Sekcja wczasy i sanatoria (wczasy do Jastarni – 20 osób, wczasy do Ustronia Morskiego – 
45 osób, wczasy  do Poddąbia – 45 osób). 

• Sekcja Nordic Walking – 20 osób.  

• Sekcja „o uśmiech seniora” –  8 osób. 

• Sekcja redakcyjna – liczy 7 osób i wydaje raz w miesiącu gazetkę „Wiecznie Młodzi”. 

• Sekcja teatralna „Metafora” –  9 osób, 
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• 2 Sekcje brydżowe − 36 osób. 

• Sekcja tenisa stołowego – 9 osób. 

• Sekcja fotograficzno-filmowa – 12 osób, 

• Sekcja żeglarska – 12 osób, 

• Sekcja historyczna – 20 osób, 

• Chór „Astra” –  34 osoby, 

• Sekcja „Kreatywność” – 15 osób, 

• Sekcja wokalno-taneczna „Podlaskie Korale” − 13 osób, 

• Sekcja rowerowa – rekreacyjno-turystyczna – 7 osób, 

• Sekcja siatkarska – 8 osób,  

• Dyskusyjny Klub Filmowy – 850 osób (sekcja otwarta − część osób jest spoza  UTW),  

• Joga – 10 osób,  

• Sekcja Pomocna Dłoń – 23 osoby. 
 

Pozostała działalność 

Zorganizowane zostały imprezy integracyjne: Inauguracja Roku Akademickiego, Dzień Seniora, 
Spotkanie Opłatkowe, bale i zabawy taneczne. Zorganizowane zostały wycieczki krajoznawczo- 
historyczne  w regionie Podlasia m.in. do: Radziłowa, Grabarki, Korycina. Wszystkie zajęcia odbywały 
się do 15 marca 2020 r. z powodu ogłoszenia pandemii COVID-19. 
 

12.10. Klub Uczelniany AZS  
W roku akademickim 2019/2020 Klub Uczelniany AZS zgłosił się do tego, aby reprezentować 
Uniwersytet w Białymstoku w Akademickich Mistrzostwach Polski w następujących dyscyplinach 
sportowych:  

• w Futsall w Łodzi, 

• w Pływaniu w Poznaniu, 

• w Lekkiej Atletyce w Lublinie,  

• w Piłce Siatkowej Kobiet w Warszawie. 
 
W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COVID-19 żadne  
z zaplanowanych Akademickich Mistrzostw Polski nie odbyły się. Akademicki Związek Sportowy  
w sprawozdawczym roku akademickim liczył 44 osoby. 
 
 

12.11 . Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Strukturę SPNJO tworzą dwa zespoły:  
• Zespół Lektorów Języka Angielskiego (21 osób), 

• Zespół Lektorów Języka Niemieckiego, Języków Romańskich i Języka Rosyjskiego (8 osób). 
 

Pracownicy etatowi 
Lektoraty dla studentów UwB są organizowane i przeprowadzane przez pracowników Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych. W roku akademickim 2019/2020 jednostka zatrudniała na etatach 
dydaktycznych 29 osób: 2 starszych wykładowców (w tym 1 z tytułem doktora), 22 wykładowców 
(w tym dwóch z tytułem doktora) oraz 5 lektorów (w tym 2 na 1/2 etatu).  
Pracownicy zatrudnieni w ramach godzin zleconych 
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W roku akademickim 2019/2020 Studium zatrudniało 6 osób w ramach godzin zleconych (po 2 
nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego). 
Działalność naukowa i publikacje 
SPNJO posiada status jednostki dydaktycznej. Jednak kilku pracowników prowadzi także działalność 
badawczą, w tym jedna osoba pracuje nad doktoratem. W roku akademickim 2019/2020 dwóch 
pracowników opublikowało artykuły (1 x 2 artykuły po 5 pkt każdy; 1 x artykuł za 20 pkt, 2 x artykuły 
za 5 pkt, 1 x rozdział w monografii). 
Udział w konferencjach dydaktycznych i szkoleniach  
Wszyscy pracownicy SPNJO w roku akademickim 2019/2020 wzięli udział w 1−2 szkoleniach. Więcej 
niż jedna trzecia pracowników uczestniczyła w kilku−kilkunastu szkoleniach. 
Szkolenia organizowane w SPNJO  

13.02.2020, ‘How to prepare for IELTS’, Piotr Pluskota z British Council, Warszawa 

Pracownicy SPNJO prowadzący szkolenia/ webinaria poza UwB  
12.01.2020 – prowadzenie webinarium przez dr A. Dziecioł-Pędich pt. Teaching ADHD students – tips 
for teachers  (pod patronatem IP&SEN SIG i TESOL Spain). 
Program ERASMUS+ 
W roku akademickim 2019/2020 jednak pracownik SPNJO brał udział w Job shadowing w ramach 
programu Erasmus + na Sycylii, dwóch ma wyjechać do Hiszpanii w sierpniu 2020 r. 
Oferta językowa 
Oferta językowa obejmuje nauczanie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego 
oraz łacińskiego. W ramach zajęć nauczany jest język ogólny oraz specjalistyczny. W roku 
akademickim 2019/2020 najwięcej studentów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego roku 
I stopnia, pierwszego roku II stopnia i na stopniu III uczyło się języka angielskiego – 3 736, 
niemieckiego – 232 (najczęściej jako drugiego języka), rosyjskiego – 448 (w tym również jako drugiego 
języka), łacińskiego – 146 i francuskiego – 50.  
Na studiach niestacjonarnych odpowiednio: angielskiego − 930, niemieckiego – 51 i rosyjskiego – 91. 
Dodatkowa oferta językowa 
Na podkreślenie zasługuje dodatkowa bezpłatna oferta kursów z języka niemieckiego na poziomie B1 
dla studentów wszystkich kierunków. Sponsorem kursów była – jak w poprzednim roku akademickim 
− firma CERI (polska lokalizacja Commerzbanku). W kursie wzięło udział 12 osób.  
Łacinnicy SPNJO zorganizowali także dwa kursy języka łacińskiego: „Disce Latine” (31) oraz 
„Wprowadzenie do łaciny prawniczej” (23). 
Kursy językowe w ramach Glotty 
Kursy językowe i egzaminy certyfikatowe 
SPNJO posiada od lat licencję na przeprowadzenie egzaminów certyfikowanych TELC (język 
angielski, rosyjski). W roku akademickim 2019/2020 otrzymaliśmy licencję na przeprowadzanie 
egzaminu IELTS we współpracy z British Council.  
Wzorem lat ubiegłych SPNJO miało w roku akademickim 2019/2020 dodatkową ofertę kursów 
językowych odpłatnych, skierowaną głównie do studentów, doktorantów oraz pracowników UwB. 
W kursach mogły wziąć udział także osoby spoza uczelni. Zorganizowano i przeprowadzono 
następujące kursy: 

• języka angielskiego przygotowującego do egzaminu certyfikatowego TELC na poziomie B2 (75 
godzin, 43 osób), 

• języka angielskiego na poziomie B1 (75 godzin, 12 osób), 

• języka rosyjskiego przygotowującego do egzaminu certyfikatowego TELC na poziomie B2 (60 
godzin, 9 osób). 

Na zakończenie kursów pracownicy SPNJO przeprowadzili egzaminy certyfikatowe TELC z języka 
angielskiego na poziomie B2 (dla 22 osób). 
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Kursy językowe przeprowadzane na zlecenie 
Podobnie jak w latach ubiegłych SPNJO zorganizowało odpłatne kursy języka angielskiego dla 
studentów z Chin. Ich celem była intensyfikacja znajomości języka angielskiego na potrzeby studiów 
na UwB. W semestrze zimowym 2019/2020 odbył się 60-godzinny kurs języka angielskiego dla 
studentów z Chin. W kursie wzięło udział 27 studentów.  
Po raz trzeci Studium przeprowadziło w semestrze letnim 2019/2020, na zlecenie koordynatora 
programu „Kuźnie kompetencji studentów UwB”, kursy języka angielskiego na poziomie B2 (78 
studentów) oraz zorganizowało egzamin certyfikatowy TELC B2 dla 68 studentów UwB. 
 

12.12. Archiwum 
Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką ogólnouczelnianą. Zakres prac wykonanych 
przez pracowników archiwum w roku akademickim 2019/2020 przedstawiał się następująco: 

1. W 2019 roku do magazynu Archiwum UwB przyjęto łącznie 1 684 teczki, w tym: 
− akta kategorii „A” – 24 teczki, 
− akta kategorii „B” – 1 660 teczek, 
w tym: 
− akta kategorii BE50 – 1 416  teczek, 
− akta kategorii B10, B5, B3, B2 – 244 teczki. 

2. Udostępniono na miejscu na podstawie stosownych upoważnień 83 teczki. 
3.  Wypożyczono na podstawie stosownych upoważnień 246 teczek, które po wykorzystaniu 

zostały zwrócone do Archiwum UwB. 
4. Przygotowano do brakowania 18 mb dokumentacji niearchiwalnej. 
5. Udzielano pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku instruktażu w zakresie prowadzenia 

dokumentacji i archiwizacji dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Prowadzono na bieżąco przegląd techniczny akt kat. A i teczek studenckich kat. BE50. 
7. Sprawdzano na bieżąco stan techniczny magazynów Archiwum UwB znajdujących się przy 

ul. Pogodnej 65 i ul. Żeromskiego 1. 
 

 


