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Słowo wstępne 
Szanowni Państwo, 

sprawozdanie z kolejnego roku kadencji rektora chciałbym rozpocząć do serdecznych 

życzeń z okazji rozpoczęcia 25 roku działalności naszego Uniwersytetu. To było bardzo dobre 

ćwierćwiecze. Dzisiaj Uniwersytet to 10 wydziałów (w tym Filia UwB w Wilnie) oraz                                   

5 instytutów, w których kształci się aktualnie blisko 9 tysięcy studentów i doktorantów. UwB 

zatrudnia niemal 1300 pracowników.  

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje na UwB blisko 8600 tys. żaków 

(8584 osoby). Prawie 2700 to studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy                   

w tym roku rozpoczęli ten etap swojej edukacji. Na naszej uczelni kształci się także 269 

doktorantów (na studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich).   

Uniwersytet w Białymstoku zatrudnia 1290 osób. Większość - 787 pracowników - to 

nauczyciele akademiccy. Wśród nich jest 77 profesorów, 206 doktorów habilitowanych.  

Dwadzieścia pięć lat samodzielności uniwersytet wykorzystał na intensywny rozwój pod 

względem naukowym, dydaktycznym i infrastrukturalnym. Dziś uczelnia oferuje ponad 40 

kierunków studiów i jest regionalnym liderem pod względem liczby grantów z Narodowego 

Centrum Nauki, zaś jej badacze mają na koncie dokonania naukowe na światową skalę. Od 

2014 roku UwB dysponuje nowoczesnym kampusem przy ul. Ciołkowskiego, który ostatnio 

wzbogacił się o nową siedzibę Biblioteki Uniwersyteckiej oraz budynek obserwatorium 

astronomicznego z planetarium. W planach jest jego dalsza rozbudowa. 

W tym roku czeka nas szereg wydarzeń będących częściami obchodów jubileuszowych. 

Ich kulminacja planowana jest w czerwcu 2022 r., w 25. rocznicę uchwalenia ustawy                                 

o powołaniu do życia Uniwersytetu w Białymstoku. 

Rozpoczęty rok akademicki to również codzienność, w której najważniejszą sprawą jest 

ewaluacja dyscyplin naukowych, która zaważy w dużym stopniu na naszej przyszłości.  Mam 

nadzieję, że po ewaluacji będziemy mogli powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy okresu 

przygotowań 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 nowych warunków działania. Wynika to z 

głównie z występującej pandemii i zmian sposobów oraz zakresu działania uczelni. 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. Mam nadzieję, że szereg negatywnych procesów się odwróci, że Uniwersytet 

stanie się instytucją, w której dominacja pozytywów i poprawa wszystkich obszarów 

działalności staną się dominujące. 

 

        Z poważaniem 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski  

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku   
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1. Władze rektorskie kadencja 2020-2024 
Rektor   
prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski  
Prorektorzy 
dr hab. Krzysztof Korotkich      ds. kształcenia  
dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB    ds. rozwoju  
dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB    ds. studenckich 
prof. dr hab. Izabela Święcicka     ds. nauki i współpracy międzynarodowej 

2. Działalność Senatu i Rektora 

2.1. Skład Senatu – kadencja 2020-2024  

Rektor    
prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski 
profesorowie i profesorowie uczelni 
prof. dr hab. Izabela Święcicka     Wydział Biologii 
dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB    Wydział Biologii 
prof. dr hab. Joanna Karpińska     Wydział Chemii 
dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. UwB  Wydział Chemii 
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB   Wydział Ekonomii i Finansów 
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz   Wydział Ekonomii i Finansów 
dr hab. Anna Maria Harbig, prof. UwB    Wydział Filologiczny 
prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski    Wydział Filologiczny 
prof. dr hab. Jan Leszek Cieśliński   Wydział Fizyki 
prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski-   Wydział Fizyki 
prof. dr hab. Cezary Kuklo     Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 
prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz    Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 
dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB   Wydział Matematyki 
dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB   Wydział Matematyki 
dr hab. Wioleta Teresa Danilewicz, prof. UwB   Wydział Nauk o Edukacji 
prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska    Wydział Nauk o Edukacji 
dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB    Wydział Prawa 
Prof. dr hab. Mariusz Popławski     Wydział Prawa 
prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska  Instytut Filozofii 
prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk -   Instytut Informatyki 
dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska, prof. UwB  Instytut Socjologii 
dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska, prof. UwB   Instytut Studiów Kulturowych 
dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB    Instytut Zarządzania 
pozostali nauczyciele akademiccy 
dr hab. Beata Kalska-Szostko     Wydział Chemii 
dr inż. Tomasz Poskrobko     Wydział Ekonomii i Finansów 
dr Robert Jerzy Szymula     Wydział Filologiczny 
dr Marek Brancewicz      Wydział Fizyki 
dr hab. Tomasz Mojsik      Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 
dr Krzysztof Czykier      Wydział Nauk o Edukacji 
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dr hab. Andrzej Igor Jackiewicz     Wydział Prawa 
dr hab. Izabela Anna Kraśnicka     Wydział Prawa 
dr hab. inż. Agnieszka Bołtuć     Instytut Informatyki 
mgr Łukasz Wołyniec     Instytut Socjologii 
 
przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów 
Katarzyna Anna Gdula     Wydział Chemii 
Patrycja Wilczewska      Wydział Chemii 
Adrian Przemysław Baranowski     Wydział Filologiczny 
Marta Kropiewnicka     Wydział Biologii 
Patrycja Trzaska      Wydział Nauk o Edukacji 
Aleksandra Igielska      Wydział Prawa 
Mateusz Sarnacki     Wydział Prawa 
Wojciech Skrodzki      Wydział Prawa 
Dagmara Wąchocka      Instytut Zarządzania 
mgr Aleksandra Stachelska     Wydział Prawa 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 
mgr inż. Aneta Aleksandrowicz     administracja centralna 
mgr Kamil Kobosko      Wydział Nauk o Edukacji 
mgr Wiesław Wróbel      Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego 
Giedroycia 
z głosem doradczym: 
dr hab. Krzysztof Korotkich     prorektor ds. kształcenia 
dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB    prorektor ds. rozwoju 
dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB    prorektor ds. studenckich 
prof. dr hab. Mirosław Sobecki     dziekan Wydziału Nauk o Edukacji 
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB  dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku  

w Wilnie 
prof. dr hab. Leonard Etel     były rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
prof. dr hab. Marek Gębczyński     były rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
prof. dr hab. Adam Jamróz     były rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz -    były rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
mgr Tomasz Zalewski      kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku 
dr Katarzyna Łyszczarz      kwestor Uniwersytetu w Białymstoku 
dr Kamil Goryń       przewodniczący Związku Zawodowego  

Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku 
mgr Agnieszka Gryka  przewodnicząca Związku Zawodowego  

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

dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB    przewodniczący ZNP pracowników UwB 
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB    przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
zaproszeni goście: 
mgr Agnieszka Bujakowska     dyrektor Biura Rektora 
mgr Katarzyna Dziedzik  rzecznik prasowy Uniwersytetu  

w Białymstoku 
mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk    radca prawny 

2.2. Komisje UwB i pełnomocnicy Rektora 

W roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku działały: 
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komisje senackie 
Senacka Komisja ds. Nauki 
Przewodnicząca prof. dr hab. Izabela Święcicka 
Senacka Komisja ds. Kształcenia 
Przewodnicząca dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB 
Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia 
Przewodnicząca prof. dr hab. Izabela Święcicka 

komisje oceniające 
Ogólnouczelniana Komisja Oceniająca 
Przewodniczący prof. dr hab. Cezary Kuklo 
Pozawydziałowa Komisja Oceniająca  
Przewodnicząca dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB 

komisje dyscyplinarne 
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich 
Przewodnicząca dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska 
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 
Przewodniczący mgr Paweł Czaplicki 
Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 
Przewodniczący dr Maciej Pannert 
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów 
Przewodniczący dr Piotr Kołodko 
Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów 
Przewodniczący dr Piotr Konik 

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

pełnomocnicy Rektora 
ds. informacji niejawnych − mgr Piotr Kalinowski 
ds. jakości kształcenia − dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB 
ds. klastrów − dr Arkadiusz Niedźwiecki 
ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury − dr Karolina Radłowska 
ds. osób z niepełnosprawnościami − dr Patrycja Goryń 
ds. opracowania procedur przeciwdziałania dyskryminacji − dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB 
ds. własności intelektualnej − dr Magdalena Rutkowska-Sowa 
ds. umiędzynarodowienia – dr Zofia Karczewska 
ds. realizacji Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej − dr Artur 
Konopacki 
 

2.3. Akty prawne UwB 
 

Uchwały Senatu 

W roku akademickim 2020/2021 Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 193 uchwały w sprawach: 

1) personalnych: 

• zatrudnienia na stanowisko profesora i profesora uczelni (24), 
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• wniosków o nadanie odznaczeń państwowych (1), wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej (1), nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku” (2), przyznania 
„Medalu Uniwersytetu w Białymstoku” (1), 

• nadania tytułu profesora-seniora Uniwersytetu w Białymstoku (2),  

• wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu                                  
w Białymstoku prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi (1),  

• powołaniu promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu      w Białymstoku prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi (1),  

• powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi (1),  

• przyznania nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prof. dr. hab. 
Piotrowi Adamowi Jaranowskiemu za całokształt dorobku (1),  

• przyznania nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dr. hab. 
Andrei’owi Stupakevich’owi za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej (1),  

• przyznania dr. hab. Mirosławowi Wincenciakowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (1), 

• przyznania dr. hab. Piotrowi Guzowskiemu nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione 
osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (1), 

• przyznania dr Magdalenie Knapp nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę 
doktorską (1), 

• wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 
2022-2025 (1),  

• wyboru przewodniczącego oraz powołania członków Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 
na kadencję 2021-2024 (2), 

• powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego oraz członków uczelnianej komisji 
dyscyplinarnej dla doktorantów (2), 

• powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego oraz członków uczelnianej 
odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów (2),  

• powołania: przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów (1), 
przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (1), 

• uzupełnienia składu: Uczelnianej Komisji Wyborczej (1), Senackiej Komisji ds. Kształcenia                                      
o przedstawiciela samorządu doktorantów (1), 

• zmiany w składzie: Senackiej Komisji ds. Kształcenia (1), Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej                              
i Zatrudnienia (1),  

• zmian w składzie uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (1); 
2) dydaktycznych, studenckich i doktoranckich:  

• zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku (2),  

• wytycznych do przygotowywania projektów programów studiów podyplomowych (1), 

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

• ustalenia programu studiów podyplomowych (33), 

• ustalenia i zmiany programu studiów (52), 

• warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, 
studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 (1) oraz 
2022/2023 (1),  

• zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022 (1), 

• zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 
2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów 
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międzynarodowych  
i ogólnopolskich (2) oraz od roku 2023/2024 (2); 

3) nauki:  

• szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz 
sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej (1), 

• postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Leszkowi Jackowi Wieczorkowi (1), 

• przewodzie doktorskim mgr Bożeny Bolesty-Wrony (3), 

• przewodzie doktorskim mgr Joanny Wrony-Malskiej (3), 

• przewodzie doktorskim mgr Moniki Sobolewskiej (3), 

• przewodzie doktorskim mgr Marii Wróblewskiej (3), 

• przewodzie doktorskim mgr Marty Łępickiej (1), 

• przewodzie doktorskim mgr. Piotra Jerzego Malinowskiego (1),  
4) innych istotnych dla Uniwersytetu: 16 

• wyboru kandydatów na patrona Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• trybu i zasad wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
kadencję 2022-2025 (1), 

• zasad i trybu nadawania tytułu honorowego doktora honoris causa Uniwersytetu  
w Białymstoku (1), 

• ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni Uniwersytetu                                    
w Białymstoku (1), 

• zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku 
akademickim 2019/2020 (1), 

• wyrażenia opinii dotyczącej wyników raportu końcowego przeprowadzonego na potrzeby 
projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni, realizowanego przez Ministerstwo Nauki                             
i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1),  

• zatwierdzenia Zarządzenia nr 103 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2020 
r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania 
uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

• zmiany dotychczasowego miejsca sali imienia Profesora Sława Krzemienia-Ojaka  
z siedziby Wydziału Filologicznego do siedziby Instytutu Studiów Kulturowych (1), 

• uchylenia uchwał Senatu w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych 
obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 (13), 

• zmian w strukturze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (7). 
 
Zarządzenia Rektora 
W roku akademickim 2020/2021 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 100 zarządzeń ustalających, 
zmieniających lub uchylających dla Uniwersytetu w Białymstoku zasady w zakresie: 

• nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku (5),  

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

• Regulaminu Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku  z późn. zm. (2), 

• Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku (1),  

• regulaminu: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (1), Katedry Teologii Katolickiej (1), 
Katedry Teologii Prawosławnej (1), Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego (1),  

• Regulaminu korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Serwer 
Uwierzytelniania Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, finansowania i rozliczania kosztów pobytu gości 
zagranicznych w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  
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• powołania: Rady Dyscypliny Językoznawstwo (1), Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
Uniwersytetu w Białymstoku (1),  

• regulaminu określającego ceremoniał akademicki Uniwersytetu w Białymstoku (1),  

• zasad używania i udostępniania godła Uniwersytetu w Białymstoku oraz stosowania własnych 
znaków identyfikacyjnych (1),  

• organizacji uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu  
w Białymstoku (1),  

• wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie informowania o schematach podatkowych 
(MDR) (1),  

• kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez Uniwersytet w Białymstoku (1),  

• wysokości odpisu na koszty pośrednie ogólnouczelniane od przychodów pozabudżetowych 
jednostek (1),  

• zasad rozdysponowania i dystrybucji nakładu książek pracowników Uniwersytetu w Białymstoku 
wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (1),  

• określenia wysokości stawek za recenzje i prace wydawnicze, stosowanych w Wydawnictwie 
Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• wprowadzenia wzorów wniosku ewidencji czasu pracy, wniosku o wypłacenie dodatku za pracę                          
w warunkach szkodliwych dla zdrowia pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku oraz ewidencji 
stanowisk pracy, na których występują warunki szkodliwe (1),  

• zasad elektronicznej rejestracji i rozliczania czasu pracy pracowników Uniwersytetu                                     
w Białymstoku niebędących nauczycielami akademickimi (1),  

• zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz 
zasad przydziału środków higieny osobistej (3), 

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

• określenia godzinowych stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych 
realizowanych na studiach stacjonarnych, studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich                     
w roku akademickim 2021/2022 (1),  

• określenia godzinowych stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych 
realizowanych na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 (1),  

• ustalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych, studiach 
doktoranckich oraz w szkołach doktorskich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 
akademickim 2021/2022 (1),  

• średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę dydaktyczną realizowaną w ramach 
rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku 2021 (1),  

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

• prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 
oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021                                          
w Uniwersytecie w Białymstoku (5), 

• prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz 
przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie                                
w Białymstoku (2),  

• określenia zasad korzystania z konta uczelnianego na platformie Microsoft 365 przez 
doktorantów, studentów i uczestników studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół 
doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku (1),  

• kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań o nadanie 
stopni naukowych (1),  
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• określenia zasad przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych stopni naukowych nadanych 
za granicą (1),  

• wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz 
przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów 
uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku (2),  

• wytycznych dotyczących organizacji posiedzeń komisji habilitacyjnych, w tym przeprowadzania 
kolokwium habilitacyjnego w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

• zasad i trybu uwierzytelniania oraz poświadczania dokumentów w Uniwersytecie w Białymstoku 
(1),  

• szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku 
akademickim 2021/2022 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (1),  

• szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 w systemie 
Internetowej Rejestracji Kandydatów (1),  

• liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2021/2022 (1),  

• liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok 
akademicki 2021/2022 (1),  

• zasad prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku 
(1), 

• trybu składania wniosku o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego                            
i nauki dla studentów (1),  

• utworzenia programu non-degree w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

• zasad ustalania wysokości opłat (2), 

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

• wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego 
stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022 (1),  

• wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem oraz za przeprowadzenie 
potwierdzania efektów uczenia się dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 
2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

• praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/2021 (1),  

• zasad i trybu organizacji studenckich praktyk pozaprogramowych (1), 

• zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów 
(3), 

• organizacji roku akademickiego w Uniwersytecie w Białymstoku: 2021/2022 (1), 2020/2021 (1),  

• utworzenia studiów (6), 

• utworzenia i likwidacji studiów podyplomowych (20), 

• utworzenia i ustalenia programu innej formy kształcenia (1),  

• udzielania zamówień publicznych (1). 
 
Decyzje Rektora 
W roku akademickim 2020/2021 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 32 decyzje  
w sprawie: 

• powołania: Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku (1), Rady 
Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku (1), Rady Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego 
(1), Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (1), Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej (1), Komisji ds. 
powołania Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku na kadencję 2021-2024 (1), komisji do 
przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (1), 
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Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów (1), Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej                      
w roku akademickim 2021/2022 (1),  

• powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na 
„Usługę zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych” (1), Komisji Oceny 
Ofert do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego naboru partnera w ramach ogłoszonego 
przez NCBiR konkursu nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21 pt. „Kadra dydaktyczna dla 
projektowania uniwersalnego” (1), 

• powołania, uzupełnienia składu: Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (4), Komisji 
Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich (3), Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej ds. Studentów (2), 

• powołania, zmiany składu: komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole 
Doktorskiej: Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (2), Nauk Humanistycznych (2), Komitetu 
Honorowego do obchodów uroczystości jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku (2), 

• zmiany składu doktoranckiej komisji stypendialnej (1), 

• uzupełnienia składu Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej (1), Rady Bibliotecznej                           
w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

• przyznanych ról w Systemie Ewaluacji Dorobku Naukowego (3). 
 
Komunikaty 
W roku akademickim 2020/2021 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 32 komunikaty w sprawie: 

• określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• osób upoważnionych do podpisywania dyplomów ukończenia studiów, suplementów do 
dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów 
dokształcających w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

• składu rad dyscyplin (11),  

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

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

• wskazania środków komunikacji elektronicznej do prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku 
akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

• limitów miejsc przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w roku akademickim 
2021/2022 (1), 

• szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania 
świadczeń na rok akademicki 2020/2021 (1), 

• zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego w okresie 
ograniczenia funkcjonowania uczelni (1),  

• wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych 
studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021 (4), 

• wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów szkół 
doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium 
socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku 
akademickim 2020/2021 (1), 
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• wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium 
socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku 
akademickim 2020/2021 (1),  

• wysokości stawek stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 (1),  

• wysokości stawek stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 (1),  

• wysokości: świadczeń socjalnych i tabel dopłat na 2021 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku (1), świadczeń socjalnych na 2021 r. z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku (2). 
 
Obwieszczenia 
W roku akademickim 2020/2021 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 8 obwieszczeń  
w sprawie: 

• ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 
września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku 
(1), 

• ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 
maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

• 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 (1),  

• 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 (1), 

• ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 
września 2019 r. w sprawie utworzenia programu non-degree w Uniwersytecie w Białymstoku 
(1), 

• ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 
października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych 
efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 
2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

• ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 
lipca 2020 r. w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do 
dyplomów, ich odpisów i duplikatów (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 
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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 

Katedra Teologii Katolickiej 

Katedra Teologii Prawosławnej 

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

Cooperation) – jednostka zlikwidowana z dniem 1.03.2021 r. 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

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, studenci i doktoranci 

3.1. Rekrutacja na studia  
O przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021 ubiegało się 8461 
kandydatów. W wyniku rekrutacji przyjęto na pierwszy rok studiów łącznie 3675 osób, w tym: na studia 
stacjonarne 2764 osób (1654 na studia pierwszego stopnia, w tym na studia jednolite magisterskie 333, 
787 na studia drugiego stopnia) oraz na studia niestacjonarne 901 osoby (371 na studia pierwszego 
stopnia, w tym na studia jednolite magisterskie 92, 438 na studia drugiego stopnia). W porównaniu do 
wyników rekrutacji z roku ubiegłego łączna liczba przyjętych na studia zmniejszyła się o 48 osób.  
Na studiach stacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami, ze względu na liczbę zapisów, były: ekonomia 
(579 kandydatów na 180 miejsc), prawo (417/190), filologia angielska (416/90), zarządzanie (331/75), 
kryminologia (329/25), informatyka (280/120). 
Ze względu na liczbę osób przypadających na jedno miejsce największym zainteresowaniem cieszyły się 
kierunki: kryminologia (14,2), administracja (9,2), bezpieczeństwo i prawo (8,1), filologia, język angielski 
stosowany, z hiszpańskim (6,7), filologia angielska (4,8), zarządzanie (4,7).  
Szczegółowe informacje dotyczące wyników rekrutacji na kierunki studiów w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych w roku sprawozdawczym zaprezentowano w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 

Jednostka Kierunek studiów 

Liczba przyjętych na 
poszczególne formy studiów  

w roku akademickim 2020/2021 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Wydział Biologii 

Biologia 82 0 

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym 19 0 

Mikrobiologia 14 0 

Ekobiznes 20 0 

Wydział Chemii 

Chemia 62 0 

Chemia kryminalistyczna i sądowa 9 0 

Jakość i bezpieczeństwo środowiska 9 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 

Ekonomia 320 164 

Ekonomiczno-prawny 90 0 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 54 0 

Wydział Filologiczny 

Filologia polska 66 0 

Filologia, w tym: 409 0 

Filologia, filologia angielska 124 0 

Filologia, język angielski stosowany, z 
hiszpańskim 

30 0 

Filologia, filologia angielska z językiem niemieckim 28 0 

Filologia, język angielski stosowany, z rosyjskim 35 0 

Filologia, filologia francuska od podstaw 26 0 

Język francuski stosowany, z hiszpańskim 28 0 

Język francuski, z angielskim – profil 
tłumaczeniowy 

28 0 

Filologia angielska z elementami translatoryki 29 0 

Filologia, filologia rosyjska 29 0 

Filologia, filologia rosyjska – komunikacja 
językowa w sferze biznesu 

27 0 

Filologia, filologia rosyjska – przekładoznawstwo  25 0 

Wydział Fizyki Fizyka 34 0 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

Historia 76 0 

Stosunki międzynarodowe 125 0 

Studia wschodnie 0 0 

Wydział Matematyki Matematyka 34 0 

Wydział Nauk o Edukacji  

Pedagogika 117 165 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 112 47 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 41 32 

Pedagogika resocjalizacyjna 39 26 

Pedagogika specjalna 26 0 

Praca socjalna 25 39 

Wydział Prawa 

Administracja 42 101 

Bezpieczeństwo i prawo 47 83 

Kryminologia 52 106 

Prawo 195 45 

Instytut Filozofii 

Filozofia 9 0 

Filozofia i etyka 31 0 

Kognitywistyka i komunikacja 62 0 

Instytut Informatyki 
Informatyka 136 0 

Informatyka i ekonometria 0 0 

Instytut Socjologii Socjologia 62 0 
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Instytut Studiów Kulturowych Kulturoznawstwo 95 0 

Instytut Zarządzania Zarządzanie 131 93 

Filia Uniwersytetu w 
Białymstoku w Wilnie 

Ekonomia 55 0 

Europeistyka 28 0 

Informatyka 36 0 

Razem 2774 901 

Tabela 2. Kierunki studiów nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021 

Jednostka Kierunek studiów 

Studia pierwszego stopnia 

Instytut Informatyki Informatyka i ekonometria 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Studia wschodnie 

Studia drugiego stopnia 

Wydział Nauk o Edukacji Praca socjalna  

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2021/2022 rozpoczęła się 1 czerwca.                        
O przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku ubiegało się 8171 kandydatów. Na stacjonarne 
studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, przy liczbie miejsc 2365 osób, przyjęto 2137 
osób. W przypadku studiów drugiego stopnia, przy liczbie miejsc 1035, na I rok studiów przyjęto 770 osób. 
Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, przy liczbie miejsc 570, przyjęto 
484 osoby, natomiast na studia drugiego stopnia, przy liczbie miejsc 430, przyjęto 371 osób. 

Tabela 3. Rekrutacja w latach 2017-2021 

3.2. Kształcenie w liczbach 

Uniwersytet w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021 kształcił na wszystkich formach 
prowadzonych studiów łącznie 9 178 studentów, w tym 8 519 studentów studiów, 305 doktorantów oraz 
354 słuchaczy studiów podyplomowych.  
Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów i formach kształcenia 
Z łącznej liczby 9 178 studentów studiów (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) na studiach stacjonarnych 
kształciło się 6 489 studentów, a na studiach niestacjonarnych – 2 030 studentów. Szczegółowe dane 

Studia /  
Rok akademicki 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Stacjonarne 

I stopnia 5410 1797 5768 1843 5060 1704 5027 1654 4814 1779 

II stopnia 1355 847 1469 842 1294 796 1106 787 1055 770 

Jednolite 
magisterskie 

532 201 494 198 796 420 664 333 751 358 

Niestacjonarne 

I stopnia 906  548 882 312 775 376 826 371 839 420 

II stopnia 606 484 614 280 542 365 651 438 508 371 

Jednolite 
magisterskie 

120 85 114 46 113 62 187 92 204 113 

Ogółem 8929 3962 9341 3521 8580 3723 8461 3675 8171 3811 
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dotyczące liczby studentów z podziałem na kierunki i lata studiów w roku sprawozdawczym 
przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 4. Studenci studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 i 2019/2020 

Jednostka/Kierunek 
Rok studiów 

II stopień 
Liczba 

studentów 
2019/2020 

I II III IV V 

Wydział Biologii 54 56 62 0 0 128 300 308 

Biologia 23 32 35 0 0 112 202 225 

Biologia z przygotowaniem 
pedagogicznym 

0 0 0 0 0 16 16 0 

Ekobiznes 17 24 27 0 0 0 68 83 

Mikrobiologia 14 0 0 0 0 0 14 0 

Wydział Chemii 35 34 51 0 0 86 206 270 

Chemia 27 34 42 0 0 63 166 200 

Chemia kryminalistyczna i 
sądowa 

0 0 0 0 0 23 23 39 

Ochrona środowiska 0 0 9 0 0 0 9 31 

Jakość i bezpieczeństwo 
środowiska 

8 0 0 0 0 0 8 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 299 218 227 0 0 285 1029 1010 

Ekonomia 188 146 146 0 0 223 703 653 

MSG 22 20 25 0 0 62 129 129 

Ekonomiczno-prawny 89 52 56 0 0 0 197 174 

Logistyka 0 0 0 0 0 0 0 54 

Wydział Filologiczny 357 215 182 0 0 224 978 939 

Filologia 315 185 153 0 0 186 839 797 

Filologia polska 42 30 29 0 0 38 139 142 

Wydział Fizyki 28 10 15 0 0 13 66 67 

Fizyka 28 10 15 0 0 13 66 67 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

149 90 83 0 0 104 426 407 

Historia 50 31 26 0 0 48 155 157 

Studia wschodnie 0 6 11 0 0 0 17 32 

Stosunki międzynarodowe 99 53 46 0 0 56 254 218 

Wydział Matematyki 19 32 20 0 0 25 96 107 

Matematyka 19 32 20 0 0 25 96 107 

Wydział Nauk o Edukacji 247 229 204 52 0 202 934 968 

Praca socjalna 24 30 26 0 0 14 94 122 

Pedagogika 0 77 178 0 0 188 443 657 
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Pedagogika przedszkolna                    
i wczesnoszkolna 

113 96 0 52 0 0 261 161 

Pedagogika specjalna 27 26 0 0 0 0 53 28 

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza 

43 0 0 0 0 0 43 0 

Pedagogika resocjalizacyjna 40 0 0 0 0 0 40 0 

Wydział Prawa 257 208 216 181 183 144 1189 1205 

Administracja 23 19 16 0 0 52 110 100 

Bezpieczeństwo narodowe 0 0 21 0 0 0 21 62 

Bezpieczeństwo i prawo 23 17 0 0 0 46 86 40 

Kryminologia 27 23 21 0 0 46 117 123 

Prawo 184 149 158 181 183 0 855 880 

Instytut Filozofii 82 44 63 0 0 10 199 199 

Filozofia 0 0 0 0 0 10 10 11 

Filozofia i etyka 28 8 7 0 0 0 43 39 

Kognitywistyka i komunikacja 54 36 56 0 0 0 146 149 

Instytut Informatyki 109 55 85 0 0 49 298 326 

Informatyka i ekonometria 0 12 27 0 0 0 39 77 

Informatyka 109 43 58 0 0 49 259 249 

Instytut Socjologii 40 18 21 0 0 29 108 121 

Socjologia 40 18 21 0 0 29 108 121 

Instytut Studiów Kulturowych 62 24 23 0 0 62 171 156 

Kulturoznawstwo 62 24 23 0 0 62 171 156 

Instytut Zarządzania 75 55 54 0 0 78 262 257 

Zarządzanie 75 55 54 0 0 78 262 257 

Filia Uniwersytetu  
w Białymstoku w Wilnie 

96 51 64 0 0 16 227 243 

Ekonomia 36 23 25 0 0 16 100 112 

Informatyka 36 10 12 0 0 0 58 54 

Europeistyka 24 18 27 0 0 0 69 77 

Razem 1909 1339 1370 233 183 1455 6489 6583 

Tabela 5. Studenci studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 i 2019/2020 

Jednostka/Kierunek 
Rok studiów 

II stopień 
Liczba 

studentów 
2019/ 
2020 I II III IV V 

Wydział Ekonomii i Finansów 69 80 51 0 0 189 389 375 

Ekonomia 69 80 51 0 0 189 389 366 

Logistyka 0 0 0 0 0 0 0 9 
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Wydział Nauk o Edukacji 116 52 88 0 0 272 528 452 

Praca socjalna 14 0 0 0 0 21 35 21 

Pedagogika 0 52 88 0 0 251 391 431 

Pedagogika przedszkolna  
i wczesnoszkolna 

47 0 0 0 0 0 47 0 

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza 

31 0 0 0 0 0 31 0 

Pedagogika resocjalizacyjna 24 0 0 0 0 0 24 0 

Wydział Prawa 193 217 226 51 67 282 1036 1237 

Prawo 40 46 37 51 67 0 241 295 

Administracja 41 40 54 0 0 140 275 321 

Bezpieczeństwo narodowe 0 0 63 0 0 0 63 175 

Bezpieczeństwo i prawo 51 64 0 0 0 63 178 107 

Kryminologia 61 67 72 0 0 79 279 339 

Instytut Zarządzania 50 0 0 0 0 27 77 0 

Zarządzanie 50 0 0 0 0 27 77 0 

Razem 428 349 365 51 67 770 2030 2064 

Studenci z niepełnosprawnościami  
Uniwersytet w Białymstoku stwarza coraz lepsze warunki dostępu do studiów osobom                                                   
z niepełnosprawnościami poprzez realizacją działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych 
studentów z niepełnosprawnościami w ramach przyjętego przez Senat UwB Programu „Uniwersytet 
Szansą dla Wszystkich”. Kontynuowane były działania podjęte w poprzednich latach na rzecz wsparcia 
studentów z niepełnosprawnościami. Znacznym udogodnieniem w nauce była adaptacja materiałów 
dydaktycznych do formatu stosownego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Uczelnia posiada około 
600 sztuk różnego rodzaju materiałów dydaktycznych w różnych formach adaptacji, również w językach 
obcych, a także wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi                       
i słabowidzącymi, studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi oraz z niepełnosprawnością mowy. 
W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet w Białymstoku rozpoczął realizację projektu zgodnie                             
z umową nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00 z dnia 27.11.2020 r. o dofinansowanie projektu pt.: 
„Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 
W roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku studiowało 177 studentów                                                      
z niepełnosprawnościami. 

Tabela 6. Liczba studentów z niepełnosprawnościami na poszczególnych wydziałach i instytutach (stan 
na dzień 31.12.2020 r.) 

Wydział/Instytut Liczba studentów 

Wydział Biologii 8 

Wydział Chemii 1 

Wydział Ekonomii i Finansów 24 

Wydział Filologiczny 33 

Wydział Fizyki 1 
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Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 18 

Wydział Matematyki 1 

Wydział Nauk o Edukacji 32 

Wydział Prawa 38 

Instytut Filozofii 6 

Instytut Informatyki 3 

Instytut Socjologii 1 

Instytut Studiów Kulturowych 8 

Instytut Zarządzania 3 

Razem 177 

W ramach wsparcia realizacji programu studiów zorganizowano i przeprowadzono alternatywne zajęcia 
wychowania fizycznego oraz przedmiot Wejście na rynek pracy, które były dedykowane osobom 
zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Z wyżej 
wymienionych zajęć skorzystało 38 studentów.  
Dla 2 studentów z Wydziałów Filologicznego oraz Historii i Stosunków Międzynarodowych zostały 
zorganizowane indywidualne zajęcia z przedmiotów objętych programem studiów, na których studenci 
nie byli w stanie uczestniczyć w standardowym trybie z powodów zdrowotnych. W roku sprawozdawczym 
Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych objęło czynną pomocą i wsparciem 60 
studentów z niepełnosprawnościami.      
W ramach realizacji projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” przeprowadzono cykl 
szkoleń dla pracowników UwB dotyczących: zwiększenia dostępności uczelni dla osób                                                   
z niepełnosprawnościami – szkolenie świadomościowe oraz szkolenia specjalistyczne: wsparcie 
studentów/ek z zaburzeniami poznawczymi, wsparcie studentów/ek z zaburzeniami psychicznym. 
Dotychczas przeszkolono 129 pracowników UwB. 
W ramach projektu realizowane są również bezpłatne konsultacje z psychologiem. Ze wsparcia 
skorzystało 34 studentów.  
Studenci zagraniczni  
W roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku kształciło się 470 cudzoziemców. Wśród 
nich najliczniejszą grupę stanowili studenci Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. 

Tabela 7. Studenci zagraniczni na UwB 

Kraj Liczba studentów 

Austria 1 

Białoruś 219 

Chiny 2 

Czechy 1 

Federacja Rosyjska 6 

Litwa 231 

Ukraina 10 

Razem 470 

Absolwenci 
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Białymstoku opuściło (według stanu systemu USOS na 
dzień 30.09.2021 r.) 2442 absolwentów. Z tego grona 174 osoby otrzymały dyplom honorowy, co stanowi 
7,12 % ogółu absolwentów.(według danych na dzień 30.09.2021 r.)  

Tabela 8. Liczba absolwentów i przyznanych dyplomów honorowych 

Jednostka Liczba absolwentów 
Liczba dyplomów 

honorowych 

Wydział Biologii 105 10 
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Wydział Chemii 95 8 

Wydział Ekonomii i Finansów 470 26 

Wydział Filologiczny 249 27 

Wydział Fizyki 19 2 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

113 8 

Wydział Matematyki 28 3 

Wydział Nauk o Edukacji 459 24 

Wydział Prawa 609 39 

Instytut Filozofii 45 5 

Instytut Informatyki 79 6 

Instytut Socjologii 22 - 

Instytut Studiów Kulturowych 40 6 

Instytut Zarządzania 72 9 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w 
Wilnie 

37 1 

Razem 2442 174 

Od chwili utworzenia Uniwersytetu w Białymstoku, na 77 913 (według stanu na dzień 30.09.2021 r.) 
wypromowanych absolwentów, dyplom honorowy uzyskało 2 591 studentów wyróżniających się bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, co stanowi 3,3 % ogółu absolwentów według stanu na dzień 30.09.2021. 

3.3. Jakość kształcenia  

Akredytacje 
Administracja. Uchwała z dnia 8.04.2021 r. pozytywna następna ocena 2026/2027 

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 22.04.2021 r. pozytywna następna ocena 2026/2027 

Informatyka w Wilnie. Uchwała z dnia 13.08.2021 r. pozytywna następna ocena 2022/2023 

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

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.  pozytywna następna ocena 2026/2027 

Uchwała z dnia 25.02.2021 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 21.01.2021 r. pozytywna następna ocena 2026/2025 

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

Wydział Biologiczno-Chemiczny – ocena pozytywna, uchwała PKA nr 105/2016 z dnia 17.03.2016 r., 

następna ocena 2021/2022 

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 przedstawił Senatowi projekt 
zmian w uchwale 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 2020/2021, mimo panującej sytuacji, Parlament Studencki wspomagał finansowo 
organizacje działające na naszym Uniwersytecie. Chcąc jak najbardziej zaktywizować koła do działalności 
naukowej przyznał dotacje na wszystkie projekty i przedsięwzięcia spełniające kryteria organizowanego 
konkursu.   

Ponadto Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku dążył do uniezależnienia rad samorządów 
funkcjonujących na jednostkach od dziekanów czy dyrektorów. Każda rada wnioskująca o środki na 
ciekawe pomysły i próby aktywizacji studentów została wsparta finansowo (np. utworzenie Strefy Chillu 
na Wydziale Chemii). Samorządowcy uczyli się działalności studenckiej na nowo i dlatego chcieli 
inwestować w projekty, które pozwalały przełamać granicę zdalnego kontaktu, na której niewątpliwie 
cierpi samorząd. 

Dzięki zaangażowaniu Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich udało się utworzyć Centrum 
Kół i Organizacji przy ulicy Pogodnej.   

W tym roku kalendarzowym Parlament Studencki stworzył również biuletyn działalności PS UwB – 
„Prasówka”, w której co miesiąc podsumowuje najważniejsze wydarzenia i wiadomości, a  także publikuje 
artykuły z ciekawymi informacjami dla studentów. Poprzez liczne konkursy, quizy z nagrodami, które 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, czy też wspólne oglądanie filmów online – samorządowcy 
starali się przełamywać wirtualną barierę i dotrzeć do jak największej liczby studentów UwB.  

Wśród projektów zrealizowanych przez Parlament Studencki UwB w roku akademickim 2020/2021 
znalazły się m.in.: 

− •Akcja Integracja! – udział we wspólnej integracji wzięli członkowie uczelnianych organizacji 
studenckich, czyli kół naukowych, zespołów artystycznych, sportowych i stowarzyszeń działających 
na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestnicy uzbrojeni w dobry humor i pozytywną energię stanęli do 
gry w wyjątkowe kalambury za pomocą platformy scribbl.io, 

− Majówka z Parlamentem –  quizy online dla wszystkich studentów; wspólne oglądanie filmów online, 

− Student’s Rights Challenge – edycja zdalna konkursu o prawach i obowiązkach studenta, 

− bluzy PS UwB – Parlament Studencki, jak co roku, pośredniczył w dwóch edycjach sprzedaży bluz                 
z godłem UwB, 

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

− kolejna edycja Kreatywnych Rozmów o Nauce – KRON to cykliczne spotkania z naukowcami                             
i praktykami, którzy o zagadnieniach związanych z ich naukowymi czy zawodowymi pasjami potrafią 
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mówić w sposób przystępny, a zarazem niezwykle inspirujący. I edycja online poruszała tematy                       
z zakresu ochrony środowiska i ekologii, 

− utworzenie Centrum Kół i Organizacji, 

− współtworzenie Forum Kół Naukowych przy UwB –  za pośrednictwem  platformy Blackboard spotkali 
się m.in. przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich działających przy Uniwersytecie                                      
w Białymstoku, opiekunowie kół, przedstawiciele władz rektorskich i Parlamentu Studenckiego UwB. 
Zebrani rozmawiali m.in. o pomyśle stworzenia podstrony na stronie UwB dedykowanej specjalnie 
naszym organizacjom, o sposobach promowania studenckiej aktywności i działalności naukowej oraz 
możliwościach zaangażowania w te działania absolwentów uczelni.  

Organizacje studenckie  
W Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021 działało 8 organizacji studenckich.  
W ramach swojej działalności, studenci zorganizowali imprezy cykliczne tj. Wampiriada, Dni Edukacji 
Prawniczej, ELSA Day, Drogowskazy Kariery, Festiwal BOSS, Akcja Motywacja, Przedsiębiorcza  
Kobieta. 
Studenci zrealizowali wiele interesujących projektów, z których na szczególna uwagę zasługują: 

− Program Mentor – projekt zorganizowany przez Erasmus Student Network UwB Białystok. Projekt 
Mentor ma na celu pomoc studentom z zagranicy (głównie studentom z programu Erasmus+)                           
w aklimatyzacji oraz w codziennych problemach, zwłaszcza na początkach ich pobytu. Obejmuje to 
wsparcie w czynnościach urzędowych oraz bieżących sprawach. Studenci zaangażowani w ten 
projekt, to zarówno wolontariusze z ESN UwB, jak również inni studenci, niezwiązani na co dzień                    
z organizacją, 

− Social Inclusion Days –  wydarzenie zorganizowane przez Erasmus Student Network UwB Białystok                           
w dniach 12-17 kwietnia 2021r. W ramach wydarzenia współorganizowane z kilkoma 
Stowarzyszeniami ESEN w Polsce  były warsztaty języka migowego online. Zorganizowane zostały 
również zajęcia z samoobrony, 

− ESEN Library – razem ze Stowarzyszeniem ESEN Polska w 2020 r. organizacja Erasmus Student 
Network UwB Białystok wygrała grant na stworzenie biblioteczki dla studentów zagranicznych. Grant 
został zrealizowany w maju 2021 roku zakupiono wtedy 133 książki oraz dwie szafki w ramach 
biblioteczki dla studentów zagranicznych. Uwieńczeniem projektu było pokazanie na Instagramie 
procesu w jaki sposób powstała biblioteczka, 

− Dni Adaptacyjne ELSA Białystok –  wydarzenie odbyło się w dniach 14-16 października 2020 r. 
Organizowali je członkowie ELSA Białystok, na czele z Zarządem organizacji. Wydarzenie miało na 
celu zachęcenie nowych osób, aby dołączyły do organizacji oraz wdrożenie studentów pierwszego 
roku studiów w życie akademickie. Podczas tego projektu odbyły się prelekcje, takie jak: szkolenie                  
z rozwiązywania konfliktów, organizacji własnego czasu, czy też z działalności studenckiej, 

− Wolności i prawa człowieka i obywatela- aktualne wyzwania prawa konstytucyjnego –wydarzenie 
zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok w dniu                               
5 listopada 2020 r. Projekt stanowił reakcję na sytuację panującą wówczas w Polsce w związku                        
z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie dopuszczalności wykonywania aborcji. 
Wydarzenie miało na celu zbudowanie wśród studentów  świadomości odnośnie doniosłości 
szanowania praw i wolności konstytucyjnych. Podczas prelekcji, która miała charakter panelu 
dyskusyjnego, wystąpili dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ oraz dr hab. Andrzej Jackiewicz, prof. 
UwB. Na prelekcji obecnych było ponad 120 studentów z Białegostoku i nie tylko, 

− KazuELSA-prawo karne – wydarzenie zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa ELSA Białystok w dniu 27 listopada 2020 roku i stanowiło początek realizacji nowego cyklu 
projektów pod nazwą KazuElsa. Jest to ciąg spotkań mających postać szkoleń z rozwiązywania 
kazusów z różnych dziedzin prawa, czyli bardzo przydatnej umiejętności, 

− Nie taki przepis straszny SIP Legalis od podszewki – wydarzenie zorganizowane przez Europejskie 
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok dnia 18 marca 2021r.  we współpracy                                        
z wydawnictwem C.H. Beck. Poprowadził je specjalista w tej dziedzinie na stałe współpracujący                          
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z wydawnictwem. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów. W wydarzeniu 
wzięło udział około 80 osób, 

− Prawnik na sali rozpraw – wydarzenie zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa ELSA Białystok dnia 18 maja 2021r. i miało formę prelekcji, którą poprowadzili sędzia Wiesław 
Żywolewski i prof. dr hab. Cezary Kulesza. Projekt miał na celu ukazanie pracy prawnika na sali 
sądowej z dwóch różnych stron- sędziego oraz adwokata, 

− Prawo do broni w III RP – wydarzenie współorganizowane przez Studenckie Towarzystwo 
Patriotyczne, fundację Instytut Suwerennej oraz stowarzyszenie Koliber oddział Białystok w dniu 10 
czerwca 2021 r. w formie online.  Wykład został poświęcony zagadnieniu praw do broni w III RP. 
Omówiono w nim zasadnicze założenia Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U.                   
z 2020 r. poz. 955) z uwzględnieniem ważniejszych nowelizacji  ustawy od czasu jej wejścia w życie. 
Poruszono szczegółowo zagadnienia istotnych części broni, wydawania pozwoleń na broń, celi                       
w jakich wydaje się pozwolenia oraz omówiono przepisy karne związane z zagadnieniem posiadania 
broni, 

− Środowiska polskie na Ukrainie i Białorusi – wydarzenie współorganizowane przez Studenckie 
Towarzystwo Patriotyczne, fundację Instytut Suwerennej oraz stowarzyszenie Koliber oddział 
Białystok, Fundacja Instytut im. Gen. Władysław Andersa w dniu 15 czerwca 2021r. w formie online. 
Podczas wykładu przedstawiono sytuację Polaków na Ukrainie oraz Białorusi. Omówiono 
szczegółowo wyniki raportu sporządzonego przez Fundację Instytut im.gen. Władysława Andersa                      
i w związku z nim pokazano realia w jakich funkcjonują Polacy w tych państwach, jak wygląda ich 
związek z Polską, jakie napotykają trudności w kontakcie z naszym krajem oraz przedstawiono 
sposoby, aby podtrzymywać w nich łączność z Polską, 

− System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej Rzeczypospolitej Polskiej – 
wydarzenie współorganizowane przez Studenckie Towarzystwo Patriotyczne, fundację Instytut 
Suwerennej,  stowarzyszenie Koliber oddział Białystok, oraz Fundacją Instytut Nowej Europy w  dniu 
24 czerwca 2021 r. w formie online. Podczas wykładu omówiono zjawisko terroryzmu oraz metody 
jego zwalczania w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono możliwe 
motywacje działań terrorystycznych, zaprezentowano dane statystyczne dotyczące tego zjawiska 
oraz omówiono szczegółowo to jak obecnie zapobiega się atakom terrorystycznym. 

Działalność kół naukowych  
W Uniwersytecie w Białymstoku w roku sprawozdawczym działały 63 koła naukowe, w tym 3 
nowopowstałe, tj.: 

− Koło Zastosowań Matematyki– Wydział Matematyki; 

− Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego– Wydział Prawa; 

− Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych– Wydział Prawa. 
Spośród wielu inicjatyw członków kół naukowych na szczególną uwagę zasługują: 

− I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorca w dobie pandemii problemy                                    
i wyzwania” – wydarzenie, które odbyło się 7 maja 2021r. zorganizowane zostało przez Studenckie 
Koło Prawa Gospodarczego przy współpracy z Katedrą: Prawa Własności Intelektualnej, Prawa 
Gospodarczego, Publicznego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa. Celem organizowanej konferencji 
naukowej  było podjęcie próby analizy i oceny  przyjętych regulacji prawnych dotyczących 
przedsiębiorców, 

− II Konferencja Naukowa „Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI wieku” – w dniu 23 
kwietnia 2021 roku odbyła się druga edycja konferencji naukowej organizowanej przez Koło Naukowe 
Ekonomii Międzynarodowej, skupiona wokół tematu „Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI 
wieku”. Konferencja odbyła się w formie online na platformie MS Teams. W wydarzeniu uczestniczyło 
45 osób oraz osoby, które oglądały na bieżąco transmisje w serwisie youtube na kanale Wydziału 
Ekonomii i Finansów. Konferencji przyświecała idea dyskusji oraz wymiany poglądów w ramach: 
współpracy międzynarodowej województwa podlaskiego, potencjału rozwoju  regionalnego oraz 
sukceess story- studium przypadku w rozwoju regionów. W takiej kolejności odbyły się trzy panele 
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dyskusyjne, w których wystąpili naukowcy, badacze, konsulowie, praktycy oraz przedsiębiorcy                           
z naszego regionu. Moderatorami dyskusji były osoby związane z Uniwersytetem w Białymstoku oraz 
województwem podlaskim, posiadające wiedzę oraz kompetencje w tematach poruszanych podczas 
paneli. Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej  otrzymało wsparcie i pomoc przy organizacji 
wydarzenia od: Konsulatu Honorowego Finlandii Białystok, Fundacji promocji rozwoju Podlasia oraz 
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez 
Radio Akadera Białystok, oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  

− Projekt „Wojny robotów” –  projekt realizowany przez Koło Naukowe Robotyków Fi-BOT. W ramach 
prac wykonane zostały pojazdy (roboty), które sterowane są bezprzewodowo i czekają na 
zaprogramowanie odpowiedniego scenariusza rozgrywki („wojny”). 

− Projekt „Konik” – projekt realizowany przez Koło Naukowe Robotyków Fi-BOT. Robot wzorowany 
sztuką kinetyczną spopularyzowaną przez Theo Jansena. Robot został w całości zaprojektowany                      
i wydrukowany na drukarce 3D, a następnie oprogramowany. Praca zostanie wykorzystana we 
współpracy z Działem Promocji w oficjalnej reklamie Wydziału Fizyki oraz Uniwersytetu                                       
w Białymstoku. 

− Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w historii- między godnością                                            
a zniewoleniem” – wydarzenie zorganizowane przez Akademickie Koło Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży we współpracy z Katedrą Historii i Teorii Wychowania na Wydziale Nauk 
o Edukacji w dniach 24-25.05.2021r. Patronem Konferencji było Województwo Podlaskie, a honorowy 
patronat nad konferencją objął: JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Komitet Nauk 
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwo Historii Edukacji. Łącznie w konferencji 
wzięło czynny udział 150 osób, w tym 52 osoby reprezentujące zagraniczne ośrodki akademickie.                  
W konferencji brali udział  m.in. profesorowie, doktorzy oraz studenci z: Albanii, Anglii, Białorusi, 
Bułgarii, Litwy, Rosji, Węgier i Włoch oraz z polskich ośrodków akademickich, reprezentujących 
uczelnie z różnych stron kraju: Bydgoszczy, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Kielc, Krakowa, Lublina, 
Łomży, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Siedlc, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zamościa, 
Zielonej Góry i Białegostoku. Udział w debacie zgłosili eksperci różnych dyscyplin naukowych: filozofii 
i teologii, pedagogiki, historii, prawa i socjologii. Dzięki temu konferencja miała wymiar 
interdyscyplinarny, wieloaspektowy i międzynarodowy. Tradycyjnie rozszerzono formułę konferencji                          
o występ artystyczny- „Spotkanie przy fortepianie”. Konferencja była organizowana zdalnie                                 
i transmitowana z Wydziału Nauk o Edukacji  UwB na platformie MS Teams oraz YouTube.  

− Projekt „Eden City, czyli jak zwiększyć różnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi” 
– projekt realizowany przez Koło Naukowe Biologów na Uniwersytecie w Białymstoku. Dominujące                                  
w ostatnich latach trendy w projektowaniu zieleni miejskiej promują tworzenie tzw. „kwitnących łąk”, 
które oprócz walorów estetycznych zwiększają bioróżnorodność miast, wpływają pozytywnie na 
bioretencję oraz redukują zanieczyszczenia powietrza. Zakładane łąki kwiatowe różnią się 
powierzchnią położeniem i składem gatunkowym roślin ( m.in. monokultury, łąki jednoroczne, łąki 
wieloletnie). Koło na realizację projektu otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Studenckie 
koła naukowe tworzą innowację” ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.                    
W maju 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu, który będzie trwał rok. Studenci badają skład 
gruntowy roślin oraz owadów zapylających na terenie ponad 50 łąk kwietnych różnego rodzaju                       
w Białymstoku, Bydgoszczy i Łodzi. Zostaną również przeprowadzone badania psychologiczne 
mające na celu sprawdzenie, jak łąki kwiatowe wpływają na samopoczucie i zdrowie psychiczne 
mieszkańców Białegostoku. 

− Identyfikacja mikroorganizmów niehodowlanych z gleby północno- wschodniej Polski- 
badania mikrobiologiczne – sekcja Mikrobiologiczna Koła Naukowego Biologów skupiła się na 
hodowli i identyfikacji „niehodowalnych” mikroorganizmów  glebowych z północno-wschodniej Polski 
przy pomocy samodzielnie skonstruowanych bioreaktorów membranowych. Takie bioreaktory 
umożliwiają zachowanie naturalnych składników środowiska glebowego oraz interakcji między 
mikroorganizmami, dając tym samym szansę na ich izolację oraz oznaczanie za pomocą 
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sekwencjonowania genu kodującego 16SrRNA. Po etapie hodowli i sekwencjonowaniu genu 
kodującego 16SrRNA zostanie określony skład gatunkowy mikroorganizmów wyhodowanych przy 
pomocy bioreaktora membranowego i porównany ze składem mikroorganizmów wyhodowanych w 
sposób tradycyjny. 

− Budki lęgowe dla ptaków – projekt zapoczątkowany przez Koło Naukowe Biologów UwB. Dnia 16 
marca uczestnicy koła zawiesili 15 budek lęgowych (10 większych typu szpak oraz 5 mniejszych typu 
pleszka) w pobliżu kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie uczestnicy prowadzili kontrolę 
sukcesu lęgowego. Do końca maja udało się zaobserwować udane wyprowadzone lęgi szpaków                    
w 5 budkach. Do końca lata będzie prowadzony  dalszy monitoring budek lęgowych. Badania w tym 
sezonie są akcją pilotażową i będą kontynuowane w kolejnych latach. 

− Akcja Kaczki – kaczki należą do ptaków, które zimą przemieszczają się do miast, gdzie jest cieplej                    
i mogą liczyć na dokarmianie ze strony człowieka. Stały się wręcz stałymi mieszkańcami miejskich 
parków i bulwarów, nie opuszczając ich całkowicie nawet w sezonie letnim. Występuje tu zjawisko 
synantropizacji i dostosowania zwierząt do warunków stworzonych przez człowieka. Jednak każde 
znaczące skupisko zwierząt, w tym wypadku liczące od kilkunastu do czasem kilkuset ptaków, 
zwiększa możliwość transmisji chorób pasożytniczych, bakteryjnych oraz wirusowych między tymi 
osobnikami. Dane o potencjalnej zwiększonej zachorowalności na choroby oraz nosicielstwie mogą 
być cenne z punktu widzenia człowieka, który przebywając w otoczeniu kaczek może być narażony 
na transmisję pasożytów odzwierzęcych. Nowe badania Koła Naukowego Biologów mają na celu 
sprawdzenie, jak te warunki miejskie wpływają na kondycję kaczek. Zimą 2021 roku w ramach akcji, 
na terenie Białegostoku kaczki były obrączkowane przez licencjonowanego obrączkarza, ważone                         
i mierzone oraz były pobierane próby w celu zdobycia danych na temat transmisji chorób i pasożytów 
w skupiskach ptaków oraz ogólnej kondycji kaczek. 

− Opieka rodzicielska u pająków z rodziny pogońcowatych- nagrywanie zachowań –  w roku 2021 
Koło Naukowe Biologów UwB rozpoczęło obserwację dwóch gatunków pająków pogońcowatych. 
Celem badań jest określenie czynników wpływających na zachowanie samicy  względem własnego 
kokonu na różnych etapach rozwoju jej potomstwa, jak również  na zachowanie samicy względem 
kokonu samicy z tego samego, jak również innego gatunku. Eksperymenty rozpoczęły się w maju 
2021 i będą prowadzone do końca lata. Pająki są pozyskiwane w terenie, a następnie hodowane                       
w specjalnie przygotowanych pojemnikach. Wszystkie zachowania pająków (od budowy kokonu do 
opieki nad potomstwem ) są nagrywane za pomocą kamer cyfrowych, a następnie analizowane                         
i poddane analizom statystycznym. 

− Opieka rodzicielska a skład chemiczny powierzchniowej warstwy kokonów u pająków                             
z rodziny pogońcowatych – w 2021 roku Koło Naukowe Biologów UwB rozpoczęło badania na 
dwóch gatunkach pogońcowatych, których celem jest zbadanie składu chemicznego kokonów na 
różnym etapie rozwoju potomstwa pająka. Eksperymenty są prowadzone w okresie wiosenno-letnim 
(maj-sierpień). Kokony na 3 różnych etapach rozwoju znajdujących się w nich pająków są odłączane 
od samicy i poddawane analizom chemicznym z wykorzystaniem chromatografii gazowej. 

− Monitoring Motyla Niepylaka mnemozyny – Koło Naukowe Biologów UwB w maju 2021 roku 
włączyło się w badania monitoringowe populacji motyla niepylaka mnemozyna w okolicach Tykocina. 
Badania zostały zapoczątkowane przez prof. Marcina Sielezniewa. Badania mają na celu lepsze 
poznanie biologii i ekologii tego gatunku. 

− Koło Naukowe Biologów UwB w ramach udziału w marcowych spotkaniach z nauka na Wydziale 
Biologii w dniach 18-19 marca 2021r. przygotowało warsztaty: „Bycie rodzicem nie jest łatwe… 
czyli o trudach opieki matczynej u pająków”, „One man, one jar, NEW LIFE- tworzenie 
ekosystemów szkle”, „Szkodliwość mykotoksyn pleśniowych”. 

− Spotkanie z Prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jackiem Kasprzykiem 
„Funkcjonowanie związku sportowego na szczeblu ogólnopolskim” – wydarzenie 
zorganizowane 23 marca 2021r. przez Koło Naukowe Prawa Sportowego Uniwersytetu                                      
w Białymstoku. Podczas wykładu przybliżona została historia PZPS, kompetencje związku, sposoby 
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finansowania oraz koordynacja rozgrywek siatkarskich oraz współpraca z Polską Ligą Siatkówki. 
Omówione zostały także zagadnienia związane z: przynależnością do organizacji 
międzynarodowych, rozporządzaniem prawami do transmisji wydarzeń siatkarskich. 

− Spotkanie z dr Katarzyną Siemion „Kontakt zawodowego piłkarza- wybrane aspekty” – 
wydarzenie zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Sportowego odbyło się 18 stycznia 2021r. 
Podczas spotkania poruszona została tematyka charakteru prawnego umów o profesjonalne 
uprawianie  piłki nożnej, w tym sposób i formę zawarcia umowy o profesjonalne uprawianie piłki 
nożnej i kwestia skuteczności takiej umowy. Omówione zostały również prawa i obowiązki stron 
kontraktu oraz rozstrzygnięcie sporów w zakresie kontraktów zawodowych piłkarzy. 

− Spotkanie z Jerzym Górskim „Triathlon okiem mistrza świata” – prelekcja  zorganizowana przez 
Koło Naukowe Prawa Sportowego odbyła się 15 kwietnia 2021r. Prelegent przybliżył uprawianą przez 
siebie dyscyplinę sportową poprzez jej charakterystykę, opowiedzenie o niej z punktu widzenia 
sportowca. 

− Wśród prawników, choć w innym charakterze- „prawo podatkowe- różne ścieżki kariery” – 
organizatorem było Koło Naukowe Prawa Podatkowego UwB. Na konkurencyjnym rynku kancelarie 
coraz bardziej prześcigają się, aby zdobyć nowych klientów i rozwijać swoją działalność. Dlatego                     
w branży prawniczej jest obecnie miejsce nie tylko dla prawników, ale również specjalistów od 
sprzedaży i marketingu. Ukończone studia prawnicze na pewno pomagają odnaleźć się w środowisku 
prawniczym/ podatkowym i porozumiewać się z prawnikami, ale kluczowe jest zdobycie 
doświadczenia biznesowego. Jak wygląda droga począwszy od studiów prawniczych po buisness 
development, PR i marketing prawniczy? O tym opowiedziała Dorota Leszczyńska, która pod marką 
Liczi Lex wspiera kancelarie w wielowymiarowym rozwoju. Na spotkaniu zostały poruszone 
zagadnienia z obszaru: business development, social media, marketing specialist, modele 
sprzedażowe, modele marketingowe. W wydarzeniu wzięło udział około 30 studentów z Wydziału 
Prawa. 

− III Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Ordynacja podatkowa- 
stan obecny i kierunki zmian” – w dniu 14 czerwca 2021r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu                             
w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego we 
współpracy z Katedrą Prawa Podatkowego. Konferencję online otworzył prof. dr hab. Mariusz 
Popławski- Dziekan Wydziału Prawa. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Leonard Etel- 
Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji. Wystąpienia wygłoszone w dwóch panelach 
skoncentrowane były wokół ordynacji podatkowej: aktualnych problemów, również związanych                           
z orzecznictwem sadów administracyjnych, bieżących zmian oraz kierunkach zmian w przyszłości. 
Konferencja połączona była z konkursem na najlepsze wystąpienie. Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody książkowe, ponadto ich teksty zostaną opublikowane, w zależności od poruszanej 
problematyki, w czasopismach partnera Konferencji. W Konferencji brali udział przedstawiciele 
między innymi: Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego                             
w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

− Eko-projekt „Zróbmy coś z niczego” – wydarzenie zorganizowane przez Koło Naukowe 
Kreatywności działające na Wydziale Nauk o Edukacji w Publicznym Przedszkolu „Tekakwita”                           
w Wasilkowie. Celem projektu było zapoznanie dzieci z podstawowymi zależnościami  zachodzącymi  
między organizmem a jego środowiskiem oraz działalnością człowieka, a także kształtowanie 
świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów), uświadomienie 
dzieciom, że wszystko w przyrodzie ma swoją przyczynę i wszystko jest zmienne. 

− VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli i Studentów „Organizacja                      
i zagospodarowanie czasu wolnego od pracy w turystyce zdrowotnej na wsi” – wydarzenie 
współorganizowane online na platformie Zoom przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów 
Turystyki. Konferencja pod honorowym patronatem Artura Kosickiego i patronatem mgr Bohdana 
Nowickiego Dziekana Wydziału  Administracji Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie . 
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Konferencja była organizowana wspólnie z: Studenckim Kołem Naukowym „Hossa” w Wyższej 
Szkole  Kadr Menadżerskich w Koninie, Studenckim Kołem Naukowym „Public Relations” w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Towarzystwem Zapobiegania Tonięciom                                  
i Ratowania Tonących w Białymstoku. Konferencja odbyła się 20 lutego 2021r. na Wydziale Ekonomii 
i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.  

− VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Praktyczna Nauczycieli i Studentów „ Formy 
zagospodarowania  czasu wolnego w turystyce na wsi podczas pandemii koronawirusa” – 
wydarzenie współorganizowane  online na platformie Zoom przez Studenckie Koło Naukowe 
Ekonomistów Turystyki. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Artura Kosickiego                         
i patronatem Bohdana Nowickiego Dziekana Wydziału  Administracji Wyższej Szkoły Kadr 
Menadżerskich w Koninie. Wydarzenie było współorganizowane wspólnie z: Studenckim Kołem 
Naukowym „Hossa”  w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie, Studenckim Kołem 
Naukowym „Public Relations” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uczelnią 
Łazarskiego w Warszawie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, 
Towarzystwem Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku. Konferencja odbyła 
się 26 czerwca 2021r. na Wydziale Ekonomii i Finansów  Uniwersytetu w Białymstoku. 

− Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieletni sprawcy i małoletnie ofiary- aspekty prawne                          
i kryminologiczne” – wydarzenie zostało zorganizowane w dniu 28 kwietnia 2021r. przez Katedrę 
Prawa Karnego i Kryminologii UwB oraz Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii UwB . Celem 
konferencji było  zaprezentowanie rozważań naukowych z zakresu zagadnień  nawiązujących do 
nieletnich sprawców i małoletnich ofiar w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Konferencja została 
podzielona na 11 paneli w ramach których zostało łącznie przedstawionych 40 referatów. Czynni 
uczestnicy obrad reprezentowali następujące ośrodki akademickie i instytucje: Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Śląski                    
w Katowicach, Akademia Sztuki Wojennej, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, 
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet w Białymstoku, Polska 
Akademia Nauk, Uczelnia Społeczno- Medyczna w Warszawie, Politechnika Łódzka, Uczelnia 
Łazarskiego w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy, Krakowska Akademia im. A.F. 
Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ekspertyz Sądowych                           
w Krakowie oraz Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. 

− Konferencja Naukowa „The Socio-Economic Impact of the Covid-19 Pandemic Review 
(Społeczno- ekonomiczne skutki pandemii Covid-19” – wydarzenie zorganizowane przez 
Studenckie Koło Przedsiębiorczości. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych ośrodków 
akademickich z całej Polski. Celem wydarzenia była wymiana poglądów i wiedzy dotyczącej aktualnej 
sytuacji społecznej i gospodarczej wśród studentów. W ramach przygotowań do konferencji 
członkowie koła przeprowadzili tematyczne badania naukowe. Polegały one na przygotowaniu 
ankiety, na którą respondenci odpowiadali za pośrednictwem internetu. W ramach konferencji koło 
przedstawiło wyniki przygotowanych i przeprowadzonych badań. 

− „Proekologiczny samorząd terytorialny, czyli jaki?” – seminarium naukowe zorganizowane przez 
Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego, zrealizowane  31 maja 2021r. w formie 
zdalnej. Celem wydarzenia było spotkanie naukowców z zakresu różnych nauk oraz przedsiębiorców, 
aby rozmawiać i prowadzić dyskusje w zakresie ochrony środowiska, wchodzących w ramy 
kompetencji działań samorządu terytorialnego. W seminarium uczestniczyli prelegenci z zakresu 
nauk: ekonomicznych, prawnych, przyrodniczych oraz  przedsiębiorcy- pracodawcy i teoretycy. 

− Spotkanie z aplikantką adwokacką „Akcja Aplikacja” – wydarzenie zorganizowane 26 marca 
2021 r. w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom przez Koło Nauk Cywilistycznych. 
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Gościem spotkania była mgr Magdalena Kropiewnicka. Podczas spotkania członkowie koła mieli 
okazję poznać kulisy przygotowań  na aplikację adwokacką. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. 

− Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym- 
forma pomocy czy wykluczenie” – wydarzenie zorganizowane przez Koło Nauk Cywilistycznych               
w dniu 14 maja 2021 r. w formie zdalnej za pomocą platformy Zoom. Podczas wydarzenia członkowie 
koła oraz zaproszeni goście mieli okazję posłuchać wystąpień prelegentów odnośnie słuszności 
funkcjonowania instytucji ubezwłasnowolnienia, jej zalet i wad, a także jak kształtuje się sytuacja osób 
ubezwłasnowolnionych w systemach prawnych innych państw Europy. W wydarzeniu uczestniczyło 
łącznie ponad 80 osób. 

− Cykl spotkań pt „Jak zostałem biznesmenem- historia prawdziwa” – webinary zorganizowane 
przez Studenckie Koło Menadżerów, które działa przy Instytucie Zarządzania. Na cykl spotkań 
składały się następujące webinary: LinkedIn bez tajemnic- gościem był Krzysztof Bergiel specjalista 
do spraw Human Resoureses, aktywny zawodowo rekruter, który przybliżył studentom portal 
LinkedIn, zachęcał do założenia profilu (internetowego CV) i pokazał jak zrobić to od podstaw, 
wytłumaczył dlaczego warto szukać pracy online i jak robić to efektywnie. W spotkaniu wzięło udział 
70 studentów; Inwestuj z głową, oszczędzaj z głową gościem był  Witold Konopko. Webinar zachęcał 
do przedsiębiorczości i  nauki inwestowania. W webinarze uczestniczyło 100 osób; Podatki bez 
tajemnic- webinar został przeprowadzony przez dr Sławomira Mentzena znanego polityka                                     
i przedsiębiorcę, który opowiadał o prowadzeniu kancelarii podatkowej oraz o istocie przedsiębiorcy 
we współczesnej rzeczywistości. Udział w spotkaniu wzięło 230 osób. 

− Prawne aspekty bezpieczeństwa żywności – członkowie Koła Naukowego Innowacja uczestniczą                   
w szerszych badaniach prowadzonych przez pracowników Zakładu Prawa Międzynarodowego 
Publicznego dotyczących bezpieczeństwa żywności. Badania te mają charakter interdyscyplinarny, 
gdyż badacze współpracują z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Instytutem Ochrony 
Roślin- Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Członkowie 
Koła Naukowego, uczestnicząc w dyskusjach nad prowadzonymi badaniami i ich wynikami, 
zaproponowali przeprowadzenie badań dotyczących postaw potencjalnych konsumentów wobec 
produktów, których bazą są owady spożywcze lub dziczyzna, oraz świadomości prawnej w tym 
zakresie. Dzięki przeprowadzeniu  zaproponowanych badań  zweryfikowany został poziom 
świadomości obowiązującego prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności i zaufania wobec niego.  

− Spotkanie z żołnierzem Legi Cudzoziemskiej – spotkanie zorganizowane przez Koło Naukowe 
Towarzystwo Wiedzy Obronnej w formie online odbyło się 10 marca 2021r. i zgromadziło 18 
słuchaczy. Gościem spotkania był Radosław Hryniewicki kapral w Legii Cudzoziemskiej, który 
przybliżył cały proces rekrutacji, pierwsze miesiące w jednostce oraz opisywał wydarzenia z misji                       
i akcji wojskowych. 

− Spotkanie z byłym żołnierzem misji w Afganistanie – spotkanie zorganizowane przez Koło 
Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej w formie online odbyło się 18 listopada 2020r. i zgromadziło 
10 słuchaczy. Celem było przybliżenie misji w Afganistanie, gość opisywał okoliczności wydarzeń na 
podstawie własnych wspomnień oraz prezentował własne zdjęcia z misji. Spotkanie miało charakter 
zamknięty jedynie dla członków koła ponieważ gość chciał pozostać anonimowy. 

− Międzynarodowe seminarium pt. „Legal education in the world” – wydarzenie zorganizowane 
przez Koło Naukowe Komparastyki Prawniczej odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku w formie 
online. Udział w seminarium wzięli studenci z: Cypru, Irlandii Północnej, Kosowa, Litwy, Stanów 
Zjednoczonych i Polski. Na spotkaniu wygłoszono 6 referatów w języku angielskim. Celem 
seminarium było poznanie systemów edukacji prawniczej w różnych państwach świata i wymiana 
doświadczeń związanych z ich funkcjonowaniem. Prelegenci odnieśli się w swoich wystąpieniach do 
następujących zagadnień: Jak długo trwają studia prawnicze i jaki tytuł uzyskuje się po ich 
ukończeniu? Czy studia kończą się egzaminem państwowym, czy też student pisze pracę 
magisterską? Ile jest przedmiotów obowiązkowych w porównaniu z tymi które może wybrać sobie 
sam? Czy są obowiązkowe praktyki zawodowe w czasie studiów- jeśli tak, to jak długo trwają i co 
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obejmują? Czy system edukacji prawniczej w państwie jest jednolity- jakie są tego wady i zalety? Czy 
po ukończeniu studiów absolwent ma prawo do wykonywania jakiegoś zawodu prawniczego, czy też 
konieczne jest zdanie określonych egzaminów i odbycie aplikacji? 

− Cykl spotkań „Wiosenne Seminaria z Prawa Medycznego”  – wydarzenie zorganizowane przez 
Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae”. Temat przewodni 
spotkań to „Wokół prawnych aspektów macierzyństwa. W ramach wydarzenia odbyły się 4 spotkania 
na których gośćmi były:  dr hab. Kinga Bączyk- Rozwadowska prof. UMK w Toruniu, dr hab. Katarzyna 
Bagan-Kurluta prof. UwB,  położna z wieloletnim stażem pracy Pani Jolanta Karpińska, dr Ewa 
Plebanek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas cyklu wygłoszone zostały 
wystąpienia: „Prawne aspekty in-vito”, „Prawne aspekty macierzyństwa zastępczego”, „Kobieta                      
w ciąży jako pacjent szczególny”. W ramach wydarzenia studenci dowiedzieli się m. in. Jakie kobieta 
ciężarna ma prawa, czym jest tzw. Plan porodu, jak wygląda poród domowy, kim jest Doula, jak 
skompletować torbę do szpitala, jak przygotować się do porodu, jak zrelaksować się przed porodem 
i jakie znieczulenie wybrać, oraz jak wygląda prawna ochrona płodu ludzkiego w perspektywie 
odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie. 

− II Ogólnopolski Zjazd Kół Historyczno-Prawnych „Prawne aspekty w historii polsko-
niemieckiego sąsiedztwa” – w dniu 10 grudnia 2020r. zorganizowane zostało wydarzenie przez: 
Studenckie Koło Historii Prawa wraz ze Studenckim Kołem Filozofii Prawa, Studenckim Kołem 
Miłośników Prawa i Kultury Antycznej oraz Kołem Naukowym Teorii Społecznych. Celem konferencji 
było przypomnienie o 50 rocznicy układu o normalizacji stosunków między Rzeczpospolitą Polską                 
a Republiką Federalną Niemiec. Prelekcje w ramach Zjazdu poruszały problematykę relacji polsko-
niemieckich, podobieństw prawnych oraz możliwej współpracy między Republiką Federalną Niemiec 
a Rzecząpospolitą Polską. Swoje referaty wygłosili zarówno profesorowie, jak również doktoranci                     
i studenci. Patronami oraz sponsorami Zjazdu byli: Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz 
Truskolaski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku J.M. Robert Ciborowski, Dziekan Wydziału Prawa 
Mariusz Popławski, Parlament Studencki UwB, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, 
Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Program Trzeci Telewizji Polskiej 
Oddział w Białymstoku, Portal BiałystokOnline. W trakcie Zjazdu wystąpiło 44 prelegentów m.in.                      
z: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział Białymstoku. W wydarzeniu brało udział około 80 osób. 

− Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki Międzynarodowe wczoraj, dziś i jutro- 
osiemdziesiąt lat od podpisania karty atlantyckiej” – Studenckie Koło Historii Prawa 
zorganizowało wydarzenie w dniu 14 maja 2021r. Celem konferencji było przypomnienie o 80 
rocznicy podpisania przez F.D Roosvelta i W. Churchilla Karty Atlantyckiej, zawierającej cele polityki 
państw alianckich  w okresie II wojny światowej oraz zasady późniejszych stosunków 
międzynarodowych. Głównym punktem konferencji były prelekcje  dotyczące zagadnień historczno-
prawnych, związanych z kształtem powojennych relacji między państwami, integracją w organizacje 
międzynarodowe i regionalne oraz oceną istniejących rozwiązań. Podczas konferencji swoje referaty 
wygłosiło 20 prelegentów, którzy reprezentowali: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W konferencji uczestniczyły 63 osoby. 

3.5. Sprawy studenckie 
 
Świadczenia  
Studenci Uniwersytetu w Białymstoku, w roku akademickim 2020/2021, 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 
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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 1693 studentów, z czego 1020 osób otrzymało stypendia o charakterze 
socjalnym, 828 stypendium rektora, natomiast 143 studentów uzyskało stypendia dla osób 
niepełnosprawnych. Zapomogi wypłacono 82 studentom. 
Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów rozpatrzyła łącznie 62 wnioski w procedurze 
odwoławczej (odwołania od decyzji pierwszej instancji). Natomiast rektor rozpatrzył łącznie 107 wniosków 
o przyznanie zapomogi. 
Sprawy dyscyplinarne  
W roku akademickim 2020/2021 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów umorzył 1 
postępowanie wyjaśniające. Natomiast Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów wydała 2 postanowienia 
w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji rektora o nałożeniu kary upomnienia.   
Podanie i odwołania do rektora  
W minionym roku akademickim rektor rozpatrzył 81 indywidualnych spraw studenckich: 39 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 42 sprawy dotyczyły częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z odpłatności za korzystanie z domu studenta w miesiącach październik−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 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. wysokość 
odpłatności za pełny cykl kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 
2020/2021 w przypadku niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia kształtowała się w przedziale od 
12 000 zł do 14 700 zł, na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od 8 500 zł do 9 800 zł. Natomiast 
na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich łączna opłata za pełny cykl kształcenia wynosiła 
19 800 zł oraz 24 500 zł.  
Domy studenta 
Uniwersytet w Białymstoku w roku sprawozdawczym dysponował łącznie 300 miejscami w domu studenta 
(Komunikat nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r w sprawie limitów miejsc 
przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w roku akademickim 2020/2021). Limity miejsc 
przyznane studentom poszczególnych wydziałów w domu studenta oraz cennik opłat za miejsce w domu 
studenta na rok akademicki 2020/2021 zostały ustalone przez rektora (Komunikat nr 15 Rektora 
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie cennika opłat za miejsce w domu studenta 
od roku akademickiego 2020/2021). Miesięczna opłata za miejsce w domu studenta w roku akademickim 
2020/2021 mieściła się w granicach od 200 zł do 430 zł. 

3.6. Mobilność studentów  
Studenci Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021, 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 3 
studentów Uniwersytetu w Białymstoku, którzy wybrali następujące uczelnie: Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warszawski. 
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3.7. Studia doktoranckie i szkoły doktorskie  

Rekrutacja 
O przyjęcie do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021 ubiegało się 92 kandydatów. W wyniku 
przeprowadzonej rekrutacji doj szkół doktorskich przyjęto 39 osób. Wyniki rekrutacji na rok akademicki 
2020/2021 przeprowadzonej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku obrazuje tabela. 

Tabela 9. Rekrutacja do szkół doktorskich  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba doktorantów  
W roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku, na stacjonarnych studiach 
doktoranckich kształciło się 244 doktorantów. Liczbę uczestników studiów doktoranckich na 
poszczególnych wydziałach przedstawiono w tabeli. 

 

 

 

Szkoła /  
dyscyplina naukowa 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Szkoła Doktorska Nauk 
Humanistycznych 

filozofia 3 1 2 2 1 1 

historia 11 4 4 3 9 8 

językoznawstwo 7 2 5 2 4 2 

literaturoznawstwo 6 1 8 1 3 3 

Szkoła Doktorska Nauk 
Społecznych 

ekonomia i finanse 7 2 7 3 9 2 

nauki prawne 26 4 31 12 20 12 

nauki socjologiczne 6 2 9 3 7 4 

pedagogika 7 2 12 4 8 4 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych  

i Przyrodniczych 

 

nauki biologiczne 3 2 7 4 5 4 

nauki chemiczne 11 4 6 5 2 1 

nauki fizyczne 3 3 1 0 2 2 

Ogółem 90 27 92 39 70 43 
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Tabela 9. Uczestnicy studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021 

Forma studiów 
Wydział 
Biologii 

 
Wydział 
Chemii 

Wydział 
Ekonomii i 
Finansów 

Wydział 
Filologiczny 

Wydział Historii  
i Stosunków 

Międzynarodowych, 
Instytut Filozofii, 

Instytut Socjologii 

Wydział 
Fizyki 

Wydział 
Prawa 

Razem 2020/ 
2021 

Studia 
stacjonarne 12 

 
12 

13 32 46 10 119 244 

W roku akademickim 2020/2021 w szkołach doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku 
kształciło się 61 doktorantów. Liczbę uczestników studiów w poszczególnych szkołach doktorskich 
przedstawiono w tabeli. 

Tabela 10. Doktoranci w szkołach doktorskich w roku akademickim 2020/2021 

Szkoła doktorska Dyscyplina 
Liczba 

doktorantów 

Nauk Humanistycznych 

Filozofia 3 

Historia 7 

Językoznawstwo  4 

Literaturoznawstwo 2 

Razem 16 

Nauk Społecznych 

Ekonomia i finanse 5 

Nauki prawne 15 

Nauki socjologiczne 4 

Pedagogika 6 

Razem 30 

Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Nauki biologiczne 5 

Nauki chemiczne 7 

Nauki fizyczne 3 

Razem 15 

Łącznie 61 

Świadczenia  
Rektor, w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Doktorantów, ustalił wysokość dochodu na osobę                         
w rodzinie doktoranta 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 oraz maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi obowiązujących w roku akademickim 
2020/2021.  
W roku sprawozdawczym ze świadczeń funduszu stypendialnego skorzystało 85 doktorantów. Liczbę 
poszczególnych form świadczeń udzielonych doktorantom przedstawiono w tabeli. 

Tabela 11. Rodzaje form świadczeń przyznanych doktorantom 

Formy świadczeń 
Liczba otrzymujących 

świadczenia 

% ogólnej liczby 

doktorantów 

Stypendium socjalne 19 7,8% 

Stypendium rektora 71 29,1% 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 7 2,9% 

Zapomogi 4 1,6% 
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Najczęściej przyznawaną formą świadczeń były stypendia rektora, które stanowiły ponad 70% 
przyznanych świadczeń. 
Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów wpłynęło 9 odwołań. W 2 sprawach podjęto 
rozstrzygnięcia korzystne dla doktorantów, tj. podjęto decyzje o przyznaniu stypendiów. Natomiast w 7 
sprawach utrzymano w mocy decyzje w przedmiocie odmowy przyznania stypendiów. 
Stypendia doktoranckie  
W roku akademickim 2020/2021 o przyznanie stypendium doktoranckiego ubiegało się 138 doktorantów 
stacjonarnych studiów doktoranckich. Decyzją Rektora stypendium w wysokości 1 950 zł na okres 12 
miesięcy, przyznano 120 doktorantom. 
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  
W roku akademickim 2020/2021 o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 
ubiegało się 127 doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich. Decyzją rektora stypendium                             
w wysokości 1600 zł, na okres 12 miesięcy, przyznano 72 doktorantom. 
Stypendium doktoranckie dla doktorantów szkół doktorskich  
W roku akademickim 2020/2021 przyznano 60 stypendiów dla doktorantów szkół doktorskich. 
Ponadto, w roku akademickim 202/2021 jeden doktorant szkoły doktorskiej otrzymuje stypendium 
doktoranckie wypłacane w ramach projektu pt. „Popielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach 
kosztów rozrodu”  realizowanego w ramach umowy nr  UMO-2019/35/O/NZ8/03545 (projekt NCN).  
Od 1 października 2020 roku doktoranci w szkołach doktorskich otrzymują stypendia w wysokości 
2371,70 zł brutto. Stypendia doktoranckie są nieopodatkowane, ale podlegają systemowi ubezpieczeń 
społecznych. 
Samorząd doktorantów  
Trwająca kadencja Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów (dalej: Rada) rozpoczęła się w dniu 18 
grudnia 2020 roku. Od tego dnia, Rada organizowała swoje prace głównie w trybie zdalnym, w ten sposób 
również spotykając się również podczas posiedzeń. Posiedzenie w dniu 27 maja 2021 r. odbyło się po 
raz pierwszy w trybie stacjonarnym. Podczas posiedzeń Rady podejmowane były uchwały dotyczące 
bieżących spraw doktorantów, powołania członków zespołów i komisji, uczestniczenia przedstawicieli 
Samorządu Doktorantów w spotkaniach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz dofinansowań 
inicjatyw naukowych doktorantów. W sprawozdawczym okresie przedstawiciele Samorządu doktorantów 
aktywnie uczestniczyli w pracach zespołów i komisji Uniwersytetu w Białymstoku, wyrażając opinie                            
i stosunek doktorantów do spraw bieżących podejmowanych na Uniwersytecie. Rada Uczelniana 
Samorządu Doktorantów oraz jej Prezydium prowadziła efektywną i stałą komunikację ze środowiskiem 
doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku. 

3.8. Studia podyplomowe 

Liczba uczestników studiów podyplomowych 
W roku akademickim 2020/2021 na UwB studiowało 359 uczestników studiów podyplomowych. Liczbę 
uczestników studiów podyplomowych w okresie pięciu ostatnich lat akademickich przedstawia tabela.  

Tabela 12. Uczestnicy studiów podyplomowych w latach 2016-2021 

Rok 
akademicki 

Liczba  
uczestników 

2016/2017 614 

2017/2018 489 

2018/2019 754 

2019/2020 563 

2020/2021 359 

 
 
 



 

36 

 

Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2020/2021 
W roku akademickim 2020/2021 prowadzono kształcenie na 16 studiach podyplomowych, co stanowi 
30% pełnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu w tym zakresie.  
Nowości dotyczące studiów podyplomowych 
W roku akademickim 2020/2021 utworzono następujące studia podyplomowe: 

− Studia Podyplomowe Menadżer kultury, 

− Studia Podyplomowe Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia, 

− Studia Podyplomowe Prawne aspekty psychiatrii i psychologii dla sędziów, 

− Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, 

− Studia Podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
 

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, pracownicy Biura wspólnie ze studentami (absolwentami) określali dalsze formy 
współpracy. W zależności od potrzeb zainteresowani otrzymywali informacje i pomoc dotyczącą tworzenia 
dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji                            
o ofertach pracy w kraju – budowania elementów indywidualnej „ścieżki kariery”.  
Z poradnictwa zawodowego w tym roku akademickim (grupowego i indywidualnego) skorzystało ponad 
75 osób – wszystko odbywało się online. 
W zorganizowanych w formie zdalnej w październiku 2020 Targach Pracy udział wzięło 8 wystawców. 
Podczas Tragów z ofertami pracy oraz programami stażowymi online poprzez odsłony filmów 
pracodawców zapoznało się ok. 518 studentów/absolwentów.  
W ramach pośrednictwa pracy pozyskano  235 ofert pracy, w tym 151 ofert pracy stałej, 19 ofert pracy 
dorywczej oraz 65 ofert programów praktyk i staży. Z możliwości uzyskania kontaktu z pracodawcą 
skorzystało 248 osób. 
W roku akademickim 2020/2021 zarejestrowano ponad 3 006 wejść na stronę Biura Karier. Na Facebooku 
Biura Karier UwB na dzień 30 czerwca 2021 mamy 2575 osoby obserwujące profil. Zdecydowana 
większość przybyłych obserwujących to kobiety, aż ponad 77%, większość obserwujących to osoby                          
z naszego regionu.  Biuro Karier, jako agencja pośrednictwa pracy, aktywnie uczestniczyło we wszystkich 
wydarzeniach organizowanych przez instytucje rynku pracy (spotkania z pracodawcami online,                                 
z Powiatowym Urzędem Pracy) oraz na bieżąco informowało studentów i absolwentów o sytuacji na 
podlaskim i krajowym rynku pracy – głównie poprzez media społecznościowe. 
W ramach badania losów absolwentów w roku akademickim 2020/2021 Biuro Karier UwB przeprowadziło 
2 badania. Wzięło w nich udział kolejno 523 (Badanie Losów Absolwentów Rocznika 2017/2018 3 lata po 
ukończeniu studiów), 428 ( Badanie Losów Absolwentów Rocznika 2019/2020). Badania przeprowadzono                       
w oparciu o wdrożone narzędzia umożliwiające autonomiczne prowadzenie przez Uczelnię monitoringu 
karier zawodowych absolwentów. 
Biuro Karier kolejny rok było przedstawicielem na nasze województwo w Komisji ds. Biur Karier przy 
KRASP. Uczestniczyliśmy w spotkaniach omawiających działalność Biur Karier w całej Polsce, 
wymienialiśmy się doświadczeniami oraz możliwościami szkoleń, ale także tworzyliśmy postulaty 
dotyczące działań ustawowych Biur Karier. 
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4. Pracownicy Uniwersytetu 
Ogólna liczba zatrudnionych na Uniwersytecie w Białymstoku wynosi 1290, w tym 787 nauczycieli 
akademickich i 503 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

W roku akademickim 2020/2021 odznaczenia państwowe przyznano 80 pracownikom, w tym: Medal 
Komisji Edukacji Narodowej – 21 osób, Srebrny Krzyż Zasługi – 2 osoby, Brązowy Krzyż Zasługi – 3 
osoby, Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 15 osób, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 22 osoby               
i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – 17 osób. 

4.1. Nauczyciele akademiccy 

Liczba zatrudnionych w Uniwersytecie w Białymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich 
przedstawia się następująco: samodzielnych pracowników nauki – 283, w tym 77 profesorów, 141 
profesorów UwB, 64 adiunktów z habilitacją oraz 1 starszy wykładowca z habilitacją. Pozostali 
nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci, starsi wykładowcy, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy) 
stanowią liczbę 504. 

W roku akademickim 2020/2021 (do 31.07.2021 r.) 6 osób uzyskało tytuł naukowy profesora, 9 osób 
uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 7 osób uzyskało stopień naukowy doktora (w tym 
1 pracownik nie będący nauczycielem akademickim). 

Tabela 13. Nauczyciele akademiccy – stan zatrudnienia na dzień 31.07.2021 r. (bez osób przebywających 
na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Stanowisko Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Ogółem zatrudnieni:  787 742 45 

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

279 
 

77 
139 
62 

1  

4 
 
 

2 
2 
 

Adiunkci 237 5 

Asystenci 145 19 

Starsi wykładowcy 31 6 

Wykładowcy 33 1 

Lektorzy 12 9 

Instruktorzy 5 1  

W roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku awansowano 13 osób na stanowisko 
profesora uczelni na czas nieokreślony. 

Tabela 14. Nauczyciele akademiccy z uwzględnieniem stanowisk wg jednostek organizacyjnych – stan 
zatrudnienia na dzień 31.07.2021 r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych  
i bezpłatnych) 

 

 

Jednostka organizacyjna 
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Wydział Biologii 8 10 28 14 1    61 

Wydział Chemii 6 9 29   19 2    56 



 

38 

 

Wydział Ekonomii i Finansów 5 11 33 21 2 
  

 72 

Wydział Filologiczny 13   20 44 23 7 4 12  123 

Wydział Fizyki 8   10` 15 6 1   
 

40 

Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych 

7   15 15 2 2 
 

 1 42 

Wydział Matematyki 3 4 12 4 2 
 

  25 

Wydział Nauk o Edukacji 6 18 33 27 5 3   90 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                      

w Wilnie 

1 
 

2 
 

4 3 3 
 

13 

Wydział Prawa 15 19 47 25 6 
  

 112 

Instytut Filozofii 3 3 13 2 
  

 
 

21 

Instytut Informatyki 1 5 12 5 2 2   27 

Instytut Socjologii 1 7 21 4 1    34 

Instytut Studiów Kulturowych  5 6 5 1    17 

Instytut Zarządzania  3 3 5 1    12 

SPNJO     2 21 6  29 

SWFiS      2  5 7 

Katedra Teologii Katolickiej  1 1 1     3 

Katedra Teologii Prawosławnej  1 1 1     3 

Ogółem 77 141 306 164  38 34 21 6 787 

 

Tabela 15. Nauczyciele akademiccy z uwzględnieniem stopni naukowych i tytułu, wieku emerytalnego                                          
i dla których UwB nie jest podstawowym miejscem pracy – stan zatrudnienia na dzień 31.07.2021 r. (bez 
osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

 
Jednostka organizacyjna 

 
 

Prof. 

 
 

Dr 
hab. 

 
 

Dr 

 
 

Mgr 

 
 

Ogółem 

w tym: 

Emeryci n.a. dla których UwB nie 
jest podstawowym 
miejscem pracy/ 

w tym zatrudnieni na 
pełnym etacie 

Wydział Biologii 8 18 31 4 61 3 1 

Wydział Chemii 6 15 30 5 56 2 2 

Wydział Ekonomii i Finansów 5 15 40 12 72 1 1 

Wydział Filologiczny 13 32 60 18 123 2 10/1 

Wydział Fizyki 8 12 16 4 40 1 1 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

7 21 12 2 42 1 1 

Wydział Matematyki  3 4 15 3 25 1 0 

Wydział Nauk o Edukacji 6 23 39 22 90 3 4 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
w Wilnie 

1 1 5 6 13 1 5/2 

Wydział Prawa 15 33 52 12 112 1 9 

Instytut Filozofii 3 7 9 2 21 1 2 

Instytut Informatyki 1 6 14 6 27 1 0 

Instytut Socjologii 1 7 23 3 34 1 1 
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Instytut Studiów Kulturowych  6 8 3 17 0 2 

Instytut Zarządzania  4 6 2 12 1 0 

SPNJO 0 0 5 24 29 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 77 206 368 136 787 21 46/3 

 

Tabela 16. Zatrudnienie nauczycieli akademickich (bez osób przebywających na urlopach 
wychowawczych  
i bezpłatnych) 

Grupa stanowisk Stan na dzień 
31.07.2019 r. 

Stan na dzień 
31.07.2020 r. 

Stan na dzień 
31.07.2021 r. 

Profesorów 205 215 218 

Adiunktów i starszych wykładowców 350 343 344 

Asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów 225 222 225 

Ogółem 780 780 787 

4.2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  

Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy: administracyjni, inżynieryjno-
techniczni, naukowo-techniczni, biblioteczni, obsługi) zatrudnionych w Uniwersytecie jest 503. 
 
Tabela 17. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – stan zatrudnienia na dzień 
31.07.2021  r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Jednostka organizacyjna Pracownicy 
administracyjni 

Pracownicy  
inżynieryjno-

techniczni 

Pracownicy 
naukowo-
techniczni 

Pracownicy 
biblioteczni 

Pracownicy 
obsługi 

Ogółem 

Wydział Biologii 
(Stacja Terenowa w Gugnach) 

5(2) 20(1)  2 1 28(3) 

Wydział Chemii 5 13 2 1  21 

Wydział Ekonomii i Finansów 13 2  
 

8 23 

Wydział Filologiczny 13(1) 1  3(1)  17(2) 

Wydział Fizyki 6 4(1) 6 2  18(1) 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

6(1) 
 

 
  

6(1) 

Wydział Matematyki 4 1  2 1 8 

Wydział Nauk o Edukacji 16 2 1 
 

7(1) 26(1) 

Wydział Prawa 23(2) 5(1)  
 

10(1) 38(4) 

Filia UwB w Wilnie 8(1)   1 2(1) 11(2) 
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Instytut Filozofii 1     1 

Instytut Informatyki 4 1    5 

Instytut Socjologii 7 1    8 

Instytut Studiów Kulturowych 2     2 

Instytut Zarządzania 1     1 

Archiwum Uniwersytetu  2     2 

Biblioteka Uniwersytecka im. 
Jerzego Giedroycia 

2 3(1)  70(1) 4 79(2) 

SPNJO 1     1 

SWFiS 2 
 

  6(1) 8(1) 

Katedra Teologii Prawosławnej  1(1)     1(1) 

Katedra Teologii Katolickiej 1     1 

Uniwersyteckie Centrum 
Przyrodnicze  
im. Profesora Andrzeja Myrchy 

 1 2   3 

Uniwersyteckie Centrum 
Obliczeniowe 

 2 1   3 

Wschodni Ośrodek Transferu 
Technologii 

4 
 

   4 

Wydawnictwo Uniwersytetu  3 1    4 

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

132(7) 1   43(4) 176(11) 

Domy Studenta 2    6(2) 8(2) 

Ogółem 264(15) 58(4) 12 81(2) 88(10) 503(31) 

(…) w tym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 

Tabela 18. Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (bez osób 
przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Grupa stanowisk Stan na dzień 
31.07.2019 r. 

Stan na dzień 
31.07.2020 r. 

Stan na dzień 
31.07.2021 r. 

Pracowników administracyjnych 258 260 264 

Pracowników inżynieryjno-technicznych  
74 

 
70 

58 

Pracowników naukowo-technicznych 12 
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Pracowników bibliotecznych 88 88 81 

Pracowników obsługi 112 104 88 

Ogółem 532 522 503 

5. Działalność naukowa 
5.1 Finansowanie badań naukowych  
Uniwersytet w Białymstoku w 2020 roku otrzymał 14 724 646 zł na prowadzenie działalności naukowo-
badawczej, co oznacza wzrost w stosunku do 2019 roku o około 43%. Według stanu na 30.09.2021 r. 
Uniwersytetowi w Białymstoku przyznane zostało 5 910 564,00 zł na prowadzenie działalności naukowo-
badawczej w 2021 roku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że część konkursów NCN i MEiN, w ramach 
których pracownicy UwB składali wnioski projektowe, jeszcze nie została rozstrzygnięta i kwota ta może 
ulec zmianie.  
Daje się zauważyć wysoka aktywność pracowników UwB w aplikowaniu o dofinansowanie badań                             
z różnych źródeł. W 2020 roku złożono 166 wniosków projektowych, w ramach konsorcjów i samodzielnie, 
na kwotę ponad 106 mln zł. Według stanu na 30.09.2021 r. pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku 
złożyli już 100 wniosków o dofinansowanie różnych projektów, zarówno badawczych jak i aparaturowych, 
na łączna kwotę prawie 52 mln zł. 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. 
Finansowanie działalności statutowej 

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 zł rocznie, 

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

Laboratorium femtosekundowych czasowo-przestrzennych badań opto-magno-fotonicznych (Wydział 
Fizyki) – dotacja na lata 2019-2021 w wysokości 244 000 zł rocznie. 
Finansowanie projektów naukowo-badawczych 

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku finansowane 
są głównie z dwóch źródeł: Narodowego Centrum Nauki (85% całości pozyskanego dofinansowania                        
w 2020 roku, 75% - w 2021 roku i 57% całkowitego dotychczas pozyskanego dofinansowania projektów 
naukowo-badawczych w latach 2017-2021) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (18% całkowitego 
dofinansowania projektów naukowo-badawczych w latach 2017-2021 włączając projekt w ramach 
programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”). W 2020 i 2021 roku, w stosunku do lat ubiegłych, 
można zaobserwować wyraźny wzrost środków finansowych pozyskanych na realizację projektów we 
współpracy międzynarodowej – jest to wynikiem sukcesów naszych pracowników w ramach konsorcjów 
naukowych aplikujących o środki z programu Horyzont 2020.Kolejnym istotnym źródłem finansowania 
badań naukowych są fundusze strukturalne, które w okresie 2017-2021 stanowiły około 5% całkowitego 
dofinansowania projektów. 
Od lat pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku realizują najwięcej projektów finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki, w stosunku do innych agencji finansujących badania. W 2021 roku było to                    
w sumie 55 projektów, które rozpoczęły się w 2017 roku lub później (uwzględniając projekty przedłużane 
m.in. z powodu pandemii COVID-19). 
Lata 2020-2021 to skokowy wzrost środków pozyskanych przez Uczelnię na badania zlecone przez 
jednostki zewnętrzne, zarówno publiczne jak i prywatne. Pod tym względem rok 2021 okazał się 
rekordowy – podpisane zostały umowy na łączną kwotę prawie 1 mln zł netto. 
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Tabela 20. Zestawienie kwot środków pozyskanych na finansowanie działalności naukowo-badawczej w latach 2017-2021 (w zaokrągleniu do pełnych złotych) 

oraz liczba realizowanych projektów, które rozpoczęły się w 2017 roku i w latach późniejszych. 

Rodzaje działalności badawczej 
Kwota brutto w zł Liczba projektów 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Utrzymanie specjalnego urządzenia 
badawczego (SPUB) 

507 600 507 600 652 100 652 100 244 000 3 3 3 3 3 

Projekty badawcze NCN 8 239 812 6 283 590 9 267 859 12 550 578 4 331 042 21 43 62 65 55 

w tym Miniatury** 156 499 454 818 631 511 53 455 264 321 3 14 21 14 10 

Projekty rozwojowe NCBR 0 210 000 0 0 76 750 1 3 3 3 2 

Projekty i programy badawcze MEiN 
w tym RID** 

1 809 309 11 251 892 0 0 51 873 1 3 3 3 7 

0 8 791 222 0 0 0 0 1 0 0 1 

Stypendia naukowe MEN dla 
wybitnych młodych naukowców 

776 160 194 040 0 194 040 0 4 1 0 1  

Finansowanie współpracy naukowej        
z zagranicą (poza NCN, w tym 
Horyzont 2020) 

0 0 0 1 023 654 247 032 0 0 0 1 2 

Prace badawczo-usługowe zlecone 
przez inne podmioty (suma kwot netto 
podpisanych umów w danym roku) 

0 135 296 77 783 195 120 959 867 0 4 5 2 3 

Pozostałe projekty badawcze (FNP, 
fundusze strukturalne) 

0 3 325 703 289 282 185 904 0 0 2 3 3 2 

Razem 11 332 881 21 908 121 10 287 024 14 801 396 5 910 564 30 59 79 81 74 

* w stosunku do poprzednich sprawozdań zmieniono sposób prezentacji danych na bardziej odpowiadający zasadom ewaluacji jakości działalności naukowej 

** projekt w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) oraz działania badawcze w ramach konkursu NCN o nazwie Miniatura nie są traktowane jako projekty badawcze                        

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.  

*** Według stanu na 30.09.2021 r. 
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Tabela 21. Kwoty pozyskanego dofinansowania projektów naukowo-badawczych w poszczególnych jednostkach UwB w latach 2017-2021 oraz liczba 

realizowanych projektów, które rozpoczęły się w 2017 roku i w latach późniejszych* 

Wydział 
Kwota brutto w zł Liczba projektów 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Wydział Biologii 2 955 846 1 074 393 1 183 023 1 156 752 145 924 8 17 11 12 12 

Wydział Chemii         3 563 845 254 081 4 680 725 2 695 800 1 838 780 6 8 14 13 7 

Wydział Ekonomii i Finansów 260 351 25 703 173 643 0 41 943 1 2 5 4 5 

Wydział Filologiczny   1 028 148 10 247 412 0 591 559 26 455 1 3 3 6 8 

Wydział Fizyki     404 040 6 258 232 1 487 420 2 553 654 1 206 600 2 8 11 13 11 

Wydział Historii i Stosunków 
Międzynarodowych  

1 822 061 2 567 160 1 569 000 0 0 4 7 11 10 7 

Wydział Matematyki    0 0 0 608 789 0 0 0 0 3 3 

Wydział Nauk o Edukacji     0 19 437 9 449 0 0 0 1 2 0 1 

Wydziału Prawa 0 0 365 049 263 278 0 0 0 7 8 4 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku 
w Wilnie 

    0     0 

Instytut Filozofii 0 587 300 0 156 089 0 0 2 2 4 4 

Instytut Informatyki 14 830 30 147 12 196 0 966 460 1 2 2 0 1 

Instytut Socjologii     0 7 320 76 636 5 734 215 480 535 0 1 3 2 5 

Instytut Studiów Kulturowych     0     0 

Instytut Zarządzania     0     0 

RAZEM 10 049 121 21 071 185 9 557 141 13 760 136 4 706 697 23 51 71 75 68 

* uwzględniono pozyskane dofinansowanie na realizację projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBR, MEiN, FnP oraz Komisję Europejską (Horyzont 2020 i fundusze strukturalne), 

w tym Miniatury i projekt w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. W przypadku, kiedy UwB jest liderem konsorcjum, uwzględniono całkowitą kwotę projektu. 

** Według stanu na 30.09.2020 r. 
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Najwyższą kwotę dofinansowania w 2020 roku pozyskali pracownicy Instytutu Socjologii (41,3% ogółu 
środków przyznanych w tym roku na realizację projektów) – w tej kwocie uwzględniono środki pozyskane                        
w ramach konkursu NCN o nazwie GRIEG, dotyczącego finansowania badań we współpracy polsko-
norweskiej. Na drugim miejscu (i od lat w czołówce) plasuje się Wydział Chemii, który otrzymał 
dofinansowanie badań w wysokości 19,7% ogółu środków pozyskanych w 2020 roku. Na trzecim miejscu 
znalazł się Wydział Fizyki (18,7% ogółu środków przyznanych w 2020 roku na realizację projektów). 
Pod względem liczby realizowanych projektów badawczych od lat w czołówce plasują się cztery wydziały 
Wydział Chemii, Wydział Biologii, Wydział Fizyki oraz Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 
(według poprzedniej struktury uczelni Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Fizyki oraz Wydział 
Historyczno-Socjologiczny). Podczas gdy w przypadku Wydziału Chemii i Wydziału Biologii podane                    
w zestawieniu liczby podwyższają działania badawcze „Miniatura”, na Wydziale Fizyki i Wydziale Historii                       
i Stosunków Międzynarodowych są to prawie wyłącznie projekty NCN, NPRH i finansowane z innych źródeł 
(w tym Horyzont 2020 i fundusze strukturalne). 
W 2020 roku pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni UwB oraz osoby fizyczne zgłosiły w konkursach 
łącznie 166 wniosków z czego 17 otrzymało pozytywne decyzje. W 2021 roku, do końca września pracownicy 
naukowi, naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu w Białymstoku oraz naukowcy współpracujący z UwB zgłosili 
łącznie 81 wniosków do NCN – 4 doczekały się pozytywnych a 4 negatywnych decyzji, pozostałe czekają na 
rozstrzygnięcie konkursów. W tym samym okresie pracownicy UwB złożyli do Ministerstwa Nauki                                     
i Szkolnictwa Wyższego 14 wniosków o dofinansowanie projektów – w przypadku większości z nich 
procedura oceny nie została jeszcze zakończona (według stanu na 30.09.2021 r.), 2 z nich otrzymały decyzję 
negatywną.  
 

Tabela 22. Wykaz złożonych wniosków na projekty badawcze w latach 2017−2021 w konkursach 

ogłaszanych przez NCN i NCBR 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021* 

Narodowe Centrum Nauki 

Liczba złożonych wniosków 91 143 143 145 81 

Liczba pozytywnych decyzji 21 23 26 13 4 

Współczynnik sukcesu 23,1% 16,1% 18,2% 9,0% 4,9% 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Liczba złożonych wniosków 1 2 1 5 2 

Liczba pozytywnych decyzji 0 1 0 1 0 

Współczynnik sukcesu 0% 50% 0% 20,0% 0% 

*według stanu na 30.09.2021 r. 
 

Pracownicy UwB realizują bądź ukończyli w 2021 roku realizację 68 projektów naukowo-badawczych, 
które rozpoczęły się w 2017 roku lub później, w tym: 

• 55 projektów badawczych finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, w tym 10 Miniatur, 

• 2 projekty badawczo-rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

• 6 projektów badawcze finansowane 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 

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

• 2 projekty międzynarodowe finansowane w ramach programu Horyzont 2020, 
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Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (konferencji i czasopism) 

W roku 2020 zakończona została realizacja trzech projektów 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 545/P-DUN/2019 Uniwersytet w Białymstoku realizował 3 zadania (z czego jedno jest 
kontynuowane w 2020 roku): 

• 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 – 309 790,00zł.  
W ramach umowy 878/P-DUN/2019 realizowane było jedno zadanie: Specjalistyczne tłumaczenie                           
i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies. 
Okres realizacji projektu to lata 2019-2020. Wartość całego projektu to 78 436,50zł, a dofinansowanie ze 
środków na naukę – 62 700,00zł.  
W 2019 roku 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 Wschodnioslowiańskie 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 16.07.2019r. – 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 roku 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                      
i na 2021 rok: 61 111,00 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 i 2021 rok po 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: 0,00zł i na 
2021 rok: 20 000,00 zł, 
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• 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 i na 2021 rok: 8 889,00 zł. 

W 2021 roku złożono 5 wniosków w ramach programu Doskonała Nauka – 5 w ramach modułu 
„konferencje” a dwa w ramach modułu „monografie oraz 5 wniosków w ramach programu Społeczna 
Odpowiedzialność Nauki. Według stanu na 30.09.2021 r. wyniki oceny otrzymały wszystkie projekty,                        
w tym 8 uzyskało ocenę pozytywną z rekomendacją do finansowania. 

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 w dyscyplinie: 

• ekonomia i finanse (od 1990 r.), 

• historia (od 1993 r.), 

• nauki prawne (od 1994 r.), 

• pedagogika (od 1995 r.), 

• nauki fizyczne (od 1996 r.), 

• nauki biologiczne (od 1997 r.), 

• nauki chemiczne (od 2000 r.), 

• językoznawstwo (od 2000 r.), 

• literaturoznawstwo (od 2006 r.), 

• nauki socjologiczne (od 2007 r.), 

• filozofia (od 2017 r.). 
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

• nauki prawne (od 1997 r.), 

• ekonomia i finanse (od  2002 r.), 

• historia (od 2010 r.), 

• nauki biologiczne (od 2010 r.), 

• nauki chemiczne (od 2014 r.), 

• nauki fizyczne (od 2015 r.), 

• pedagogika (od 2019 r.), 

Stopnie i tytuły naukowe 

Tabela 23. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników UwB w roku akademickim 2020/2021 
(od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.) 

Jednostka organizacyjna  

D
o

kt
o

ra
ty

 o
g

ó
łe

m
 Doktoraty 
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ta

cj
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m
 Habilitacje 

T
yt

u
ły

 n
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ko
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e 

w
 u

cz
el

ni
 

po
za

 u
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ni

ą
 

w
 u

cz
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ni
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el
ni

ą
 

Wydział Biologii 1 1  1 1   

Wydział Chemii 2 2      

Wydział Ekonomii i Finansów 2 2      

Wydział Filologiczny    1  1 4 
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Wydział Fizyki         

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych    1 1   

Wydział Matematyki         

Wydział Nauk o Edukacji    2 1 1  

Wydział Prawa  2 2  3 3  1 

Instytut Filozofii    1  1 1 

SPNJO 1 1        

RAZEM 8 8 0 9 6 3 6 

 

Tabela 24. Stopnie naukowe nadane przez UwB od 1.09.2020 r. do 30.09.2021 r. 

Dyscyplina Doktoraty Habilitacje 

nauki biologiczne 3 2 

nauki chemiczne 3 0 

ekonomia i finanse 5 0 

historia 1 1 

pedagogika 0 1 

nauki prawne 20 4 

językoznawstwo 3 0 

literaturoznawstwo 9 0 

nauki socjologiczne 0 0 

RAZEM 44 8 
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5.3. Publikacje i konferencje w 2020 r. 
Tabela 25. Publikacje 

Wydział 

/Instytut/ 

Katedra 

  

Publikacja w 

recenzowanym 

czasopiśmie 

krajowym lub 

zagranicznym 

wymienionym  w 

wykazie MNiSW 

Publikacja  

w recenzowanym 

czasopiśmie 

krajowym lub w 

zagranicznym 

spoza wykazu 

MNiSW 

Autorstwo 

monografii lub 

podręcznika 

akademickiego  w 

wydawnictwie 

wymienionym w 

wykazie MNiSW 

Autorstwo rozdziału  

w monografii lub  

w podręczniku 

akademickim w 

wydawnictwie  

wymienionym w 

wykazie MNiSW  

Autorstwo 

monografii lub 

podręcznika 

akademickiego 

wydanego w 

wydawnictwie 

spoza wykazu 

MNiSW 

Autorstwo 

rozdziału  

w monografii lub  

w podręczniku 

akademickim 

wydanym w 

wydawnictwie 

spoza wykazu 

Redakcja 

wieloautorskiej 

monografii, 

podręcznika  lub serii 

wydawniczej 

wymienionej w 

wykazie MNiSW 

Redakcja 

wieloautorskiej 

monografii, 

podręcznika  lub 

serii wydawniczej 

spoza wykazu 

MNiSW 

Suma punktów 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów* 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów 

Liczba 
publikacji 

Liczba 
punktów 

Biologii 78 7650 1 5 2 160 7 170 0 0 2 10 0 0 0 0 90 7995 

Chemii 
77 8610 1 5 0 0 6 105 0 0 0 0 1 20 0 0 85 8740 

 

Ekonomii 
I Finansów 

35,28 1571,37 3,5 17,5 15,5 1615,43 25,56 531,37 0 0 1,75 8,75 2 60 0 0 83.25 3804,43 

Filologiczny 117 4840 25 125 24 2500 75 1610 0 0 13 65 21 550 5 25 280 9715 

Fizyki 50 5780 1 5 0 0 2 40 0 0 3 15 0 0 0 0 56 5840 

Historii I Stosunków 
Międzynarodowych 

13 870 2 10 0 0 8 380 1 5 0 0 0 0 0 0 24 1265 

Matematyki 
21 1620 0 0 0 0 3 60 1 20 0 0 1 20 0 0 26 1720 

 

Nauk O Edukacji 51 1820 4 0 10 1000 53 1060 0 0 0 0 33 240 0 0 121 4120 

Prawa 126 7840 35 175 22 2200 163 3370 1 20 25 125 10 200 0 0 382 13930 

Filozofii 19 868,574 1 3,5 1 100 3 170 0 0 4 20 1 14,142 0 0 29 1175,216 

Informatyki 32 2450 6 30 1 80 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 44 2660 

Socjologii 15 530 1 5 4 370,71 16 302,426 2 25 1 5 5 82,02 0 0 44 1440,56 

Studiów 
Kulturowych 

11 280 2 10 2 400 4 135 0 0 1 5 0 0 0 0 20 830 

Zarządzania 3 140 0 0 3 300 7,78 155,68 0 0 0 0 0 0 0 0 13,76 595,68 

Filia Uniwersytetu 
W Białymstoku 
W Wilnie 

3 80 1 49,49 0 0 0 0 0 0 3 60 0 0 1 20 8 209,49 

Katedra Teologii 
Katolickiej 

3 60 1 5 0 0 3 60 0 0 7 35 1 20 2 10 17 190 

Katedra Teologii 
Prawosławnej 

4 80 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 

Łącznie 658,28 45089,944 84,5 445,49 84,5 8726,14 382,34 8269,476 5 70 60,75 348,75 75 1206,162 8 55 1328,01 64330,376 
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Tabela 26. Konferencje zorganizowane przez jednostki w 2020 r. 

Wydział/Instytut/Katedra 
Konferencje 

międzynarodowe 
Konferencje 

krajowe 

 
Konferencje 
studenckie 

 

Wydział Biologii 1 0 0 

Wydział Chemii 0 0 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 0 2 0 

Wydział Filologiczny 12 3 1 

Wydział Fizyki 0 1 0 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 0 2 0 

Wydział Matematyki 1 1 0 

Wydział Nauk o Edukacji 0 1 1 

Wydział Prawa 3 6 7 

Instytut Filozofii 0 0 0 

Instytut Informatyki 0 0 0 

Instytut Socjologii 0 1 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 0 

Instytut Zarządzania 0 0 0 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

0 0 0 

Katedra Teologii Katolickiej 0 3 0 

Katedra Teologii Prawosławnej 0 1 0 

RAZEM 17 21 9 
 

6. Współpraca z zagranicą 

6.1. Międzynarodowa współpraca naukowa 
Uniwersytet w Białymstoku ma podpisanych obecnie 108 umów o współpracy międzynarodowej                          
z partnerami zagranicznymi. 
W roku akademickim 2020/2021 zostało podpisanych 14 umów z następującymi partnerami: 

• Taizhou University, Chiny, 

• Yunnan University, Chiny, 

• Jinzhong University, Chiny, 

• University of West Attica, Grecja, 

• Universidad Pontificia Bolivariana, Kolumbia, 

• Uniwersytet Wileński, Litwa, 

• Wyższa Szkoła Ekonomiczna Narodowego Uniwersytetu Badawczego, Rosja, 

• Południowy Uniwersytet Federalny, Rosja, 

• Państwowy Uniwersytet Społeczno - Pedagogiczny w Samarze, Rosja, 

• Sam Houston State University, Stany Zjednoczone, 

• Quinnpiac University, Stany Zjednoczone, 

• Winnicki Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina, 

• Instytut Chemii Bioorganicznej Akademii Nauk Republiki Uzbekistan, Uzbekistan, 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2020/2021 

 

 

50 

 

 

• Hanoi University, Wietnam. 
Kolejne 2 umowy zostały przesłane stronom partnerskim do podpisu: 

• University of Sarajevo, Bośnia i Hercegowina, 

• Uniwersytet Michała Romera, Litwa. 
Uniwersytet przedłużył również umowy z: 

• Państwowym Uniwersytetem w Baranowiczach, Białoruś, 

• Woroneskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja, 

• Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta, Rosja. 
W ramach programu Erasmus+, Uniwersytet w Białymstoku ma obecnie podpisanych:  

• w zakresie współpracy z krajami programu i krajami stowarzyszonymi - 312 umów bilateralnych 
z 212 uczelniami, 

•  w zakresie współpracy z krajami partnerskimi (spoza UE) – 36 umów bilateralnych z 35 
uczelniami.  

Na podstawie tych umów realizowane są wyjazdy na studia, praktyki, wykłady i szkolenia.  

6.2. Wymiana osobowa 
W roku akademickim 2020/2021 odbyło się 88 zagranicznych wyjazdów służbowych w następujących 
kategoriach: 

• naukowo-badawcze – 116  

• wyjazdy służbowe do Filii UwB w Wilnie - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (Litwa) – 49. 
Najwięcej wyjazdów odbyło się do następujących krajów: Hiszpania, Litwa, Niemcy, Portugalia, Włochy. 
W roku akademickim 2020/2021, na podstawie międzynarodowych umów o współpracy podpisanych 
przez Uniwersytet w Białymstoku, na uczelni program wymiany realizowało odpowiednio: 

• w ramach programu Erasmus+: 60 studentów na studiach, 5 studentów na praktykach,                         
2 nauczycieli na wykładach, 5 pracowników na szkoleniach, 

• w ramach programu Non-Degree: 21 studentów z 2 chińskich uczelni (Jinzhong University, 
Liaocheng University) – program Non – Degree został szerzej opisany w punkcie 1.6, 

• w ramach oferty płatnych studiów w języku obcym: 2 studentów z Chin, którzy kontynuowali 
kształcenie na II roku studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym w ramach kierunku 
English Philology. 

W roku akademickim 2020/2021 w programach stypendialnych w Uniwersytecie w Białymstoku 
uczestniczyło: 

• w ramach stypendium Funduszu Wyszehradzkiego: 1 osoba z Ukrainy, Wydział Biologii oraz                     
1 osoba z Ukrainy, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, 

• w ramach stypendium Polskiego Komitetu ds. UNESCO: 1 osoba z Białorusi, Wydział Biologii,  

• w ramach stypendium Rządu RP dla Młodych Naukowców: 3 osoby z Ukrainy, Wydział Historii                  
i Stosunków Międzynarodowych i 1 osoba z Ukrainy, Wydział Filologiczny, 1 osoba z Gruzji, 
Wydział Ekonomii i Finansów, 1 osoba z Azerbejdżanu, Instytut Socjologii,  

• w ramach Programu Solidarni z Naukowcami: 1 osoba z Białorusi, Wydział Filologiczny oraz                     
1 osoba z Białorusi, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, 

• w ramach Nagrody im. Iwana Wyhowskiego: 1 osoba z Ukrainy, Wydział Filologiczny. 

6.3. Realizowane formy aktywności 
W roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku były realizowane następujące działania: 

• wydano czwarty tomu periodyku „Studia Sieci Uniwersytetów  Pogranicza”, pod redakcją  
prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego, redaktor naczelny - dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. 
UwB, sekretarz redakcji - mgr Piotr Białas, Białystok 2020; w 4 tomie znalazło się 14 artykułów 
naukowych poświęconych aktualnym zagadnieniom ekonomicznym; Decyzją Ministra Edukacji                   
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i Nauki, periodyk Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza, został umieszczony w wykazie 
czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych z liczbą punktów 20; 

• uczelnia kontynuowała członkostwo w sieciach i organizacjach międzynarodowych: European 
Univiesrity Alliance (sieć wspierająca internacjonalizację szkolnictwa wyższego), EUPRIO 
(promującego współpracę międzynarodową pomiędzy uczelniami), Baltic Sea Region University 
Network (sieć zrzeszająca uczelnie regionu Morza Bałtyckiego); 

• Dział Współpracy Międzynarodowej złożył w grudniu 2020 r. wnioski w dwóch projektach NAWA 
– Spinaker i Welcome to Poland; 

• w maju i czerwcu 2021 r., na wniosek UwB, SPZOZ Szpital Miejski w Białymstoku przeprowadził 
akcję szczepień przeciwko COVID-19 dla przebywających na UwB zagranicznych studentów                      
i stypendystów; z możliwości zaszczepienia skorzystały 23 osoby: a) studenci programu 
Erasmus+ (obywatele: Hiszpanii, Turcji, Maroka, Francji, Niderlandów, Włoch i Rosji), b) 2 
stypendystów Rządu RP dla Młodych Naukowców (obywatele Ukrainy); 

• promocja w ramach Programu Edukacja – Komponent II „Mobilność w szkolnictwie wyższym” – 
wymiana mobilnościowa studentów i pracowników z uczelniami z Norwegii, Islandii                               
i Lichtensteinu; 

• Dział Współpracy Międzynarodowej zorganizował zdalną konferencję z Taizhou Universty 
(Chiny), podczas której podjęta została tematyka współpracy w zakresie wdrożenia wspólnego 
programu studiów; na wrzesień 2021r. planowane są zdalne konferencje z dwoma uczelniami 
partnerskimi z Chin – Sichuan University Of Science And Engineering oraz Luoyang Normal 
University, mające na celu rozmowy dotyczące rozwoju współpracy pomiędzy Uniwersytetem                    
w Białymstoku a uczelniami chińskimi; 

• podpisana została umowa z agencją ENTRANT sp. z o. o., rekrutującą studentów zagranicznych 
na studia w Polsce. 

6.4. Program Erasmus+. Współpraca z krajami programu 

Rok akademicki 2020/2021 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 279 175 EUR, w tym: 

• 85 620 EUR - na wyjazdy na studia (SMS), 

• 48 720 EUR - na wyjazdy na praktyki (SMP), 

• 45 695 EUR - na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA),  

• 54 340 EUR - na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT), 

• 44 800 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: 109 954 PLN z przeznaczeniem na 
wyjazdy na studia (SMS) oraz 40 290 PLN z przeznaczeniem na wyjazdy na praktykę (SMP), 

• studentów niepełnosprawnych: 7 999 PLN z przeznaczeniem na wyjazdy na praktykę (SMP).  
Wyjazdy studentów na studia (SMS), praktyki (SMP) oraz przyjazdy studentów zagranicznych  
W roku akademickim 2020/2021 ze względu na epidemię COVID-19 realizowane były równocześnie dwie 
umowy w ramach Programu Erasmus+ KA103. Uniwersytet w Białymstoku skorzystał z możliwości 
zawnioskowania o przedłużenie okresu realizacji projektu 2019/2020 do 31 maja 2021 r., jednocześnie 
realizując projekt 2020/2021, trwający do 30.09.2021r. Na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 
2020/2021 wyjechało 39 studentów na łączny okres 200 miesięcy. Średnia długość pobytu przypadająca 
na studenta wyniosła około 5 miesięcy. Spośród powyższej liczby studentów 8 osób wyjechało                                   
z dofinansowaniem dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (Program PO WER). 
Na semestr zimowy wyjechało 25, na semestr letni – 12, a na cały rok akademicki – 2 studentów. Wśród 
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wyjeżdżających zdecydowaną większość stanowiły kobiety (29 do 10). W ramach umowy 2020/2021 
Uniwersytet w Białymstoku zrealizował 6 mobilności ma praktyki, w tym 1 z funduszy PO WER. W ramach 
przedłużonej umowy 2019/2020 Uniwersytet w Białymstoku zrealizował w okresie sprawozdawczym                     
2 wyjazdy w celu odbycia praktyk. Na studia w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytet w Białymstoku 
przyjechało łącznie 60 studentów zagranicznych, w tym 1 student odbył mobilność w formie zdalnej ze 
swojego miejsca zamieszkania. 32 studentów przebywało na Uniwersytecie w Białymstoku przez cały rok 
akademicki. W semestrze zimowym studiowało łącznie 45 studentów (w tym 13 tylko w semestrze 
zimowym), a w semestrze letnim - 47 studentów (w tym 15 tylko w semestrze letnim). Dodatkowo, na 
Uniwersytecie w Białymstoku 5 zagranicznych studentów realizowało praktyki, w tym jeden - w formie 
zdalnej ze swojego miejsca zamieszkania. 

Tabela nr 27. 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 2 0 4 0 

Wydział Chemii 0 0 3 1 

Wydział Ekonomii i Finansów 4 2 9 1 

Wydział Filologiczny 9 2 5 2 

Wydział Fizyki 0 0 3 1 

Wydział Historii  
i Stosunków Międzynarodowych 

1 1 1 0 

Wydział Matematyki 0 0 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 2 0 4 0 

Wydział Prawa 14 2 29 0 

Wydział Ekonomiczno – 
Informatyczny w Wilnie 

2 1 0 0 

Instytut Filozofii 0 0 0 0 

Instytut Informatyki 0 0 0 0 

Instytut Socjologii 2 0 0 0 

Instytut Studiów Kulturowych 3 1 2 0 

Instytut Zarządzania 0 0 0 0 

Razem: 39 9 60 5 

Dziekani wydziałów: Historii i Stosunków Międzynarodowych i Biologii dofinansowali ze środków 
wydziałowych koszty podróży studentów realizujących studia za granicą na łączną kwotą 1844,45 PLN.  

Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) 
W roku akademickim 2020/2021, ze względu na epidemię COVID-19, realizowane były równocześnie 
dwie umowy w ramach Programu Erasmus+ KA103. Projekt 2019/2020 został przedłużony do 31 maja 
2021 r. Z uzyskanych przez uczelnię z Komisji Europejskiej środków zaplanowano sfinansowanie 37 
wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach partnerskich (STA). 
Wybuch pandemii COVID-19 i zamknięcie granic spowodowało, że duża ilość mobilności wyjazdowych 
nie mogła zostać zrealizowana. Na dzień złożenia sprawozdania odbyło się łącznie 12 mobilności, w tym 
2 w formie online (projekt 2020/2021). W ramach przedłużonego projektu 2019/2020 zrealizowano                        
7 mobilności, w tym 4 online. Od początku roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytet w Białymstoku 
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odnotował 1 przyjazd oraz 1 mobilność wirtualną nauczycieli z uczelni partnerskich. Zaplanowane 
przyjazdy 4 osób na Wydział Biologii nie odbyły się ze względu na pandemię COVID-19.  

Tabela nr 28. 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 1 1 

Wydział Filologiczny 6 0 

Wydział Fizyki 0 0 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 1 0 

Wydział Matematyki 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 3 0 

Wydział Prawa 7 1 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie 0 0 

Instytut Filozofii 0 0 

Instytut Informatyki 0 0 

Instytut Socjologii 1 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 

Instytut Zarządzania 0 0 

Razem: 19 2 

Wyjazdy i przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) 
W roku akademickim 2020/2021 ze względu na epidemię COVID-19 realizowane były równocześnie dwie 
umowy w ramach Programu Erasmus+ KA103. Uniwersytet w Białymstoku skorzystał z możliwości                           
i zawnioskował o przedłużenie okresu realizacji projektu 2019/2020 do 31 maja 2021 r., jednocześnie 
realizując projekt 2020/2021. W ramach umowy 2020/2021 Uniwersytet w Białymstoku, ze środków 
otrzymanych z Komisji Europejskiej, zaplanował realizację 64 wyjazdów pracowników w celach 
szkoleniowych (STT). W ramach obu projektów do 30 września 2021 r. odbyło się 69 mobilności, w tym 
11 w trybie online. W ramach przedłużonej umowy 2019/2020 w okresie sprawozdawczym zrealizowano 
13 mobilności w tym 6 online, w ramach umowy z 2020/2021 - 56 mobilności w tym 5 w trybie online. Jeśli 
chodzi o realizację szkoleń przez pracowników z zagranicznych uczelni, od początku roku akademickiego 
2020/2021 odnotowano 5 przyjazdów. 

Tabela nr 30. Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych 

Jednostka 
STT – wyjazdy 
pracowników  

Przyjazdy 
pracowników  

Wydział Biologii 0 0 

Wydział Chemii 1 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 8 1 

Wydział Filologiczny 4 1 

Wydział Fizyki 0 0 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 2 0 
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Wydział Matematyki 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 3 0 

Wydział Prawa 7 0 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie 0 0 

Instytut Filozofii 0 0 

Instytut Informatyki 0 0 

Instytut Socjologii 5 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 

Instytut Zarządzania 5 0 

Katedra Teologii Prawosławnej 1 0 

SPNJO 5 0 

Administracja Centralna 24 3 

Razem: 69 5 

Organizacja wymiany studentów i nauczycieli 
Na dofinansowanie działań związanych z organizacją wymiany studentów i pracowników (OS) uczelnia 
otrzymała z Komisji Europejskiej grant w wysokości 44 800 EUR. Przyznane dofinansowanie nie zostało 
w całości wykorzystane.  

6.5 Program Erasmus+. Współpraca z krajami partnerskimi 

W roku akademickim 2020/2021, Uniwersytet w Białymstoku otrzymał grant KA107-2020 w wysokości 
184 445 EUR na realizację mobilności z krajami partnerskimi w latach 2020-2023. Projekt przewiduje 
łącznie 82 przyjazdy i  wyjazdy. Jednocześnie realizowany był trzeci rok grantu KA107-2018, przyznanego 
na lata 2018-2020, z budżetem w wysokości 124 160 EUR –  55 mobilności oraz drugi rok grantu KA107-
2019, przyznanego na lata 2019-2021, z budżetem w wysokości 104 845 EUR – 45 mobilności.                               
W związku z epidemią COVID-19 i zamknięciem granic, na wniosek Uniwersytetu w Białymstoku, 
Narodowa Agencja wyraziła zgodę na podpisanie aneksów do umów finansowych umożliwiających 
realizację mobilności wirtualnych. W ramach programu Erasmus+ KA107 prowadzona jest współpraca               
z uniwersytetami z: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chile, Ekwadoru, Gruzji, Indii, 
Japonii, Kanady, Kirgistanu, Korei Płd., Kosowa, Kolumbii, Maroka, Meksyku, Federacji Rosyjskiej, Serbii, 
Tajlandii, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Wietnamu. Warunki i zakres współpracy zostały określone w 36 
międzyinstytucjonalnych umowach pomiędzy UwB a 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. 
W projekcie KA107-2018 zrealizowano 51 z 55 mobilności i sprawozdano budżet w wysokości: 90 825,43 
EUR (73,15% zatwierdzonego budżetu), w tym: 

− wyjazdy/przyjazdy studentów na studia (SMS) – 18 778 EUR (54,49%), 

− wyjazdy/przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – 29 180 EUR 
(71,48%), 

− wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – 23 617,43 EUR (79,72%), 
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− wsparcie organizacyjne (OS) – 19 250 EUR (100%). 
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. 
Projekt KA107-2020 (od 01.06.2020 r. do 31.07.2023 r.) – całkowity budżet projektu: 184 445 EUR: 

− wyjazdy/przyjazdy studentów na studia (SMS): 34 330 EUR, 

− wyjazdy/przyjazdy studentów na praktyki (SMP): 2 675 EUR, 

− wyjazdy/przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA): 101 775 EUR, 

− wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT): 16 965 EUR, 

− wsparcie organizacyjne (OS) – 28 700 EUR. 
Wyjazdy studentów na studia (SMS), praktyki (SMP) oraz przyjazdy studentów zagranicznych                       
z krajów partnerskich (KA107) 
Wyjazdy SMS i SMP: 
W ramach przyznanych środków z projektów KA107-2018 oraz KA107-2019 nie zostały zrealizowane                     
w roku akademickim 2020/2021 żadne wyjazdy na studia (SMS), ze względu na trwającą pandemię 
COVID-19. Realizowane projekty nie zakładały wyjazdów typu SMP.   
Przyjazdy SMS i SMP: 
Na studia w ramach programu Erasmus+ KA107 w roku akademickim 2020/2021 przyjechała 1 studentka 
z Federacji Rosyjskiej (Wydział Prawa), która realizowała kształcenie w sposób wirtualny. 
Niezrealizowane mobilności SMS oraz SMP przewidziane w projektach Erasmus+ KA107 2019 i 2020, 
ze względu na pandemię COVID-19, zostały przełożone na kolejny rok akademicki. 
Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w krajach 
partnerskich (KA107) 
Wyjazdy STA:  
W roku akademickim 2020/2021 zaplanowano 5 mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia 
zajęć: 

− Wydział Prawa - 2 mobilności do Kosowa, 

− Wydział Filologiczny – 1 mobilność do Kirgistanu,  

− Wydział Biologii – 1 mobilność do Wietnamu, 

− Wydział Filologiczny – 1 mobilność do Uzbekistanu.  
Mobilności nie zostały zrealizowane ze względu na epidemię COVID-19 i zamknięcie granic. Zrekrutowani 
pracownicy zadeklarowali chęć realizacji wyjazdów w późniejszym okresie. Organizacja tych mobilności 
oraz pozostałych mobilności przewidzianych w projekcie, została przełożona na kolejny rok akademicki.  
Przyjazdy STA: 
W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku zrealizowano 4 mobilności 
nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich, które odbyły się w sposób wirtualny: 

− Wydział Prawa: 2 nauczycieli z USA,  

− Wydział Ekonomii i Finansów: 1 nauczyciel z Ukrainy,  

− Wydział Chemii: 1 nauczyciel z Tajlandii.  
Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (STT) 
Wyjazdy STT:  
W roku akademickim 2020/2021 zrealizowano 3 mobilności do krajów partnerskich w celach 
szkoleniowych: 

− Dział Współpracy Międzynarodowej – 2 mobilności do Serbii,  

− Archiwum Uniwersytetu – 1 mobilność do Serbii.  
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Realizację pozostałych mobilności wyjazdowych STT przewidzianych w projekcie, zaplanowano                      
w kolejnym roku akademickim.  
Przyjazdy STT: 
Do Uniwersytetu w Białymstoku przyjechało w celach szkoleniowych 2 pracowników z kraju 
partnerskiego: 

− Dział Współpracy Międzynarodowej – 1 mobilność z Serbii, 

− Dział Aplikacji Komputerowych – 1 mobilność z Serbii. 
Pozostałe mobilności przyjazdowe STT, ze względu na epidemię COVID-19 i zamknięcie granic, 
zaplanowano w kolejnym roku akademickim. 
Program Non-Degree  
W roku akademickim 2020/2021 w ramach współpracy wynikającej z umów międzynarodowych 
podpisanych przez Uniwersytet w Białymstoku z zagranicznymi partnerami, Uczelnia realizowała odpłatny 
Program Non-Degree, który z uwagi na pandemię COVID-19 odbył się w formie on-line. W ramach tego 
programu w semestrze zimowym w Uniwersytecie zdalnie studiowało 11 studentów z Liaocheng University 
(Chiny), w semestrze letnim zdalnie kształcenie realizowało 10 studentów z Jinzhong University (Chiny).  

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

Jednostka Semestr zimowy  Semestr letni  

Wydział Biologii 0 4 

Wydział Ekonomii i Finansów 0 1 

Wydział Filologiczny 7 4 

Wydział Fizyki 0 1 

Wydział Prawa 4 0 

Razem: 11 10 

6.6 Wizyty gości zagranicznych w roku akademickim 2020/2021  

Dział Współpracy Międzynarodowej na podstawie zgłoszeń z poszczególnych jednostek organizacyjnych, 
prowadził ewidencję gości zagranicznych przyjeżdżających na Uniwersytet w Białymstoku. Ze względu 
na pandemię COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 liczba odnotowanych przyjazdów gości znacznie 
spadła. Uczelnia gościła 9 cudzoziemców z: Białorusi, Hiszpanii oraz Czech.  
Przyjazdy gości zagranicznych w roku akademickim 2020/2021 przedstawiały się następująco: 

           Tabela nr 32. Przyjazdy gości zagranicznych do poszczególnych jednostek: 

Jednostka Liczba gości 

Wydział Ekonomii i Finansów 1 

Wydział Fizyki 2 

Wydział Matematyki 4 

Wydział Nauk o Edukacji 1 

Instytut Informatyki 1 

Razem: 9 

Gość Wydziału Ekonomii i Finansów przeprowadził gościnnie wykłady, natomiast na Wydziale 
Matematyki oraz Fizyki realizowane były przyjazdy w ramach współpracy badawczej z pracownikami 
jednostek przyjmujących.  
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7. Biblioteka, wydawnictwa 

7.1. System biblioteczno-informacyjny 
Strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia tworzą: Biblioteka Główna, 
cztery biblioteki specjalistyczne funkcjonujące poza strukturą wydziałów (Ekonomiczna, Humanistyczno-
Społeczna im. Andrzeja Wyczańskiego, Pedagogiczna, Prawnicza) oraz pięć bibliotek specjalistycznych 
funkcjonujące w ramach wydziałów (Biologii, Chemii, Filologicznego, Fizyki, Matematyki, Filii 
Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie). Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne funkcjonujące 
poza strukturą wydziałów organizacyjnie podlegają Dyrektorowi, natomiast pozostałe kierownikom 
jednostek, przy których funkcjonują. 
Stan faktyczny księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej na 30 czerwca 2021 roku to 1 008 401 jednostek 
ewidencyjnych. W ostatnim roku akademickim sieć biblioteczna UwB zgromadziła łącznie 10 375 egz.,                 
w tym Biblioteka Główna zewidencjonowała 4049 egz. (w 2019/2020 8533). Ze swoich zbiorów biblioteki 
zubytkowały 3911 egz., w tym BG 2564 egz., zbiorów zdeaktualizowanych, zaczytanych lub 
wieloegzemplarzowych.  
W roku akademickim 2020/2021 biblioteki specjalistyczne prenumerowały łącznie 174 tytuły czasopism: 
164 krajowych i 10 zagranicznych. Biblioteka Główna prenumerowała 122 tytuły czasopism krajowych                    
i 11 zagranicznych, ponadto otrzymała 98 tytułów z darów oraz 147 tytułów z wymiany. Prenumerata 
odbywała się w drodze przetargu nieograniczonego. Ogółem wartość prenumeraty polskiej do wszystkich 
bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego oraz jednostek UwB na rok akademicki 2020/2021 
wyniosła 144 312,68 zł (rok 2020 - 78 410 zł, rok 2021 - 65 902,68 zł). Prenumerata czasopism 
zagranicznych stanowiła wartość 14 341,80 EUR (2020 r. - 7 716,00 EUR, 2021- 6 625,80 EUR). 
Uniwersytet w Białymstoku w tym samym okresie prenumerował 7 baz specjalistycznych online: 4 bazy 
EBSCO (EconLit Full Text,  Legal Source, Sociology Source Ultimate, Academic Research Source)                        
w 2020 i 3 bazy (Legal Source, Sociology Source Ultimate, Academic Research Source) w 2021 oraz                    
1 polską bazę System Informacji Prawnej Legalis. Uczestniczył również w 7 konsorcjach 
współfinansowanych (50%) przez MNiSW: ACS  (kontynuacja) 2020, 2021, AIP/APS (kontynuacja) 2020, 
a od 2021 jako dwa oddzielne konsorcja AIP oraz APS, Cambridge University Press kolekcja HSS. 
Humanities Social Science (kontynuacja) 2020, 20201, IOP (kontynuacja) 2020, 2021, JSTOR. kolekcja 
Arts & Sciences VII  2020, 2021, JSTOR. kolekcja  Arts & Sciences I 2020, 2021, JSTOR. kolekcja 
Biological Sciences & Ecology & Botany I 2020, 2021, Oxford University Press 2020 (rezygnacja w 2021). 
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 Uniwersytetu w Białymstoku w 2020 wyniósł 254 574,85 zł (zagr. 
213 369,85 zł; kraj. 41 205,00 zł), w 2021 wyniósł 74 422,80 zł (na dzień 08.07.2021).    
Biblioteka Uniwersytecka kontynuowała prenumeratę dostępu online do platformy ibukLibra.pl 
Wydawnictwa PWN przeznaczając na prenumeratę kwotę 13 829,96 zł. 
Wszystkie biblioteki uczelni korzystają ze zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. W Sekcji 
Automatyzacji trwają prace nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego Koha. Ogółem w bazach 
ALEPH Biblioteki Uniwersyteckiej na koniec czerwca 2021 r. znajdowały się 616 604 rekordy 
bibliograficzne, które rejestrowały 1 057 636 egzemplarzy. Od maja 2020 roku przez pracowników 
Biblioteki Głównej realizowany był dwuletni projekt w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki 
„Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja”, w zakresie tego 
zadania bibliotekarze wprowadzą 9000 rekordów analitycznych artykułów z podlaskich wydawnictw 
naukowych. 
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Czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej, mimo istniejących obostrzeń, przez cały czas funkcjonowały                       
w reżimie sanitarnym, z określonym limitem czytelników, dlatego też wszystkie czytelnie promowały 
wypożyczenia krótkoterminowe. Czytelnie odwiedziło ogółem 13 200 (2020 r. 48 547) użytkowników, 
którym udostępniono 60 074 egzemplarzy (2020 r. 140 639), w czytelniach BG – 2738 odwiedzin, 5763 
udostępnienia. Liczba użytkowników zarejestrowanych w Wypożyczalni Biblioteki Głównej na dzień 30 
czerwca br. wynosiła 6584, a liczba wypożyczonych przez nich egzemplarzy 8220 woluminów                                   
(z prolongatami 21 343). Biblioteki specjalistyczne oprócz udostępniania swoich zbiorów prezencyjnie,                                  
w większości także prowadzą wypożyczalnie. Łącznie w bibliotekach specjalistycznych zarejestrowanych 
jest 6582 użytkowników, którzy w roku akademickim 2020/2021 wypożyczyli 19 867 woluminów. 
W Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG zrealizowano 206 zamówień, w tym 108 zamówień bibliotekom 
krajowym i 8 zamówień bibliotekom zagranicznym oraz 90 zamówień pracownikom i studentom UwB. 
Biblioteka Uniwersytecka udostępnia także system ACADEMICA – Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji 
Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej, który pozwala na dostęp do ponad 3,5 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, o czym już pisano w poprzednich sprawozdaniach, 
wprowadzenie stanu epidemicznego w Polsce oraz  w związku z przygotowaniem księgozbioru do 
przeprowadzki od listopada 2020 r. zamknięcie Czytelni Humanistycznej, bardzo negatywnie wpłynęło na 
frekwencję czytelników w czytelniach. Stąd też duże zainteresowanie odnotowały źródła elektroniczne, 
zarówno subskrybowane jak i w otwartym dostępie. Znalazło to odzwierciedlenie w statystyce korzystania 
z baz danych, PBC, platformy RUB. W omawianym okresie zarejestrowano 14 565 910 (w 2020 - 
13 199 248) odwiedzin w dostępnych pracownikom i studentom UwB bazach online. Stronę Podlaskiej 
Biblioteki Cyfrowej odwiedzono 9 418 477 razy, w trakcie których użytkownicy wyświetlili 897 847 
dokumentów. Liczba wejść na stronę Repozytorium UwB wyniosła 3 743 178 użytkowników z różnych 
krajów świata. Od 1 października 2020 do 30 czerwca 2021 roku na platformę Podlaskiej Biblioteki 
Cyfrowej wprowadzono 17 książek, natomiast w bazie RUB zdeponowano 1480 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 meta danych, kontrolą rejestracji 
numerów DOI dla artykułów z czasopism akademickich i konferencji UwB (567), rejestrowaniem 
bibliografii załącznikowej do artykułów z czasopism UwB (27 145 pozycji) w bazie CROSSREF oraz 
indeksacją artykułów z czasopism w bazie CEEOL (274). Pracownicy Repozytorium przeprowadzili sześć 
szkoleń/warsztatów dla studentów i doktorantów UwB w zakresie efektywnego wyszukiwania informacji                           
w bazach online, obsługi RUB, Otwartej Nauki a także uzupełniania i upubliczniania profilu ORCID. 
Ponadto realizowali kwerendy pracowników nauki. 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 (niewidomych). W związku z pandemią COVID+19 Pracownia 
realizowała ponadto zamówienia pracowników naukowych i studentów na materiały dydaktyczne w wersji 
cyfrowej na potrzeby zdalnego nauczania. Od początku 2021 r. Pracownia bierze udział w projekcie 
„Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”, nr WND-POWR.03.05.00-00-A007/20, w ramach 
którego realizowana jest digitalizacja podręczników akademickich i monografii, które będą stanowić 
podstawę budowanego systemu „Biblioteki Otwartych Zasobów”. W okresie sprawozdawczym Pracownia 
Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji wykonała 33 413 skanów oraz 25 616 skanów w ramach projektu 
„Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”.  
W Oddziale Informacji Naukowej BU w ramach prac dokumentacyjnych do własnych baz danych 
wprowadzono 4165 rekordów bibliograficznych. Przeprowadzono przysposobienie biblioteczne dla 1052 
studentów I roku w formie online. Szkolenia indywidualne w zakresie korzystania ze specjalistycznych 
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źródeł informacji prowadzono we wszystkich bibliotekach uczelni. Ze względu na to, że od stycznia 2021r, 
czytelnia OIN była nieczynna, nie prowadzono statystyki fizycznych odwiedzin użytkowników. Do stycznia 
Informatorium BG odwiedziło 407 użytkowników, którym udzielono 983 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, Instytutu Studiów Kulturowych, Katedry 
Prawosławnej i Katedry Teologii Katolickiej.   
W ramach działalności naukowej prowadzono blog Biblioteki Uniwersyteckiej „Egzemplarz 
(nie)obowiązkowy)”, pracownicy uczestniczyli w konferencjach naukowych, w szeregu szkoleń online, 
m.in. dotyczących sytemu PBN, otwartości w nauce i edukacji w pracy bibliotekarza, na temat 
pozyskiwania grantów dla bibliotek naukowych. Organizowali dostępy testowe do renomowanych baz 
danych, m.in. Taylor&Francis, Duke University Press, SAGE Journals. 
Pracownicy BG wydali 4 publikacje naukowe.  
Biblioteka prowadziła również akcje promujące macierzystą instytucję w mediach społecznościowych 
m.in. obchody Nocy Bibliotek 2020 r., Tydzień Bibliotek 2021, obchody 101. Rocznicy urodzin Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego.  
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 oraz z kolejnych etapów przeprowadzki Biblioteki. Prowadzono również profil Biblioteki na 
Instagramie.  
W ramach wsparcia bibliotek „Społeczna odpowiedzialność Nauki” Biblioteka Główna w grudniu 2020 
roku zakończyła realizację zadania pod tytułem Budowa platformy „Podlaskie Czasopisma Regionalne” 
(33 517,00 zł), w ramach której powstała strona internetowa „Podlaskie Czasopisma Regionalne” 
dostępna pod adresem http://pcr.uwb.edu.pl/. Pracownicy BG kontynuowali także prace na rzecz  
dwuletniego zadania SON pod nazwą Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-
2020) – kontynuacja (107 000,00 zł). W kwietniu 2021 r. został przygotowany i wysłany do Ministerstwa 
Edukacji i Nauki nowy projekt w ramach programu SON pt. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych 
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, planowany na realizację w latach 2021-2022 na kwotę 
114 895,00 zł. 
W okresie sprawozdawczym, od listopada do czerwca 2021., pracownicy Biblioteki Głównej brali udział 
 w przeprowadzce zbiorów z dotychczasowych lokalizacji (ul. Akademicka 2, Pogodna 65, Świerkowa 20 
oraz Kampus – Ciołkowskiego 1) do nowego gmachu. Prace obejmowały przygotowania do wywiezienia 
zbiorów, ich transport, ponowne ułożenie zbiorów w magazynach oraz przeniesienie mebli, sprzętu 
komputerowego oraz instalację na nowych stanowiskach. 
Od 17 maja 2021 r. pracownicy BG rozpoczęli pracę w nowym budynku Biblioteki, od 21 czerwca 
przeniesiono z Wydziału Chemii Wypożyczalnię, a od 1 lipca Czytelnię. Oficjalnie z końcem czerwca 2021 
r. przeprowadzka Biblioteki Głównej do nowego budynku została zakończona. 
 

7.2. Wydawnictwa 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 
W roku akademickim 2020/2021 opublikowano 89 tytułów w tym: 64 monografii o objętości 875 ark. wyd. 
i nakładzie 9350 egz.; 25 numerów czasopism o objętości 359,2 ark. wyd. i nakładzie 3580 egz. Łączny 
nakład – 12 930 egz. 
Łączna punktacja monografii opublikowanych w Wydawnictwie UwB wynosi 6830 punktów – zgodnie                    
z § 12 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 litera b – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                      
z dnia 22.02.2019 r. 

http://pcr.uwb.edu.pl/
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Wartość wydanych publikacji według kosztów produkcji – 565 411,71 zł, w tym: 

• wartość wydanych monografii – 429 241,64 zł 

• wartość wydanych czasopism – 136 170,07 zł 
W omawianym okresie rozdysponowano nieodpłatnie 8 386 egz. (monografii i czasopism) o wartości 
356 246,08 zł w tym: 

• do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia przekazano 1136 egz. o wartości 52 
014,22 zł 

• do bibliotek wydziałowych, instytutów, dziekanom, egz. autorskie, egz. obowiązkowe ISBN; 
ISSN – 7 250 egz. o wartości 304 231,86 zł 

Do sprzedaży w Wydawnictwie UwB przekazano 4 426 egz. 
W omawianym okresie (do 30 lipca 2021 r.) sprzedano 1 048 egz. o wartości 32 47,13 zł netto, 34 139,16 
zł brutto. 
Wydano na promocję (dokument RW-PROM): 454 egz. o wartości 16 985,55 zł netto. 

Wypłaty na rzecz Wydawnictwa UwB środków z repartycji w roku sprawozdawczym wyniosły 9 234,72 zł 
W omawianym okresie wydano następujące czasopisma: 

− Studies in Logic, Grammar and Rhetoric – 40 pkt., 4 numery 

− Optimum Studia Ekonomiczne – 20 pkt., 4 numery 

− Białorutenistyka Białostocka – 5 pkt., 1 numer 

− Studia Wschodniosłowiańskie  – 40 pkt., 1 numer 

− Białostockie Archiwum Językowe – 5 pkt., 1 numer 

− Linguodidactica  – 20 pkt., 1 numer 

− Rocznik Teologii Katolickiej  – 40 pkt., 1 numer 

− Elpis – 20 pkt., 1 numer 

− Białostockie Studia Literaturoznawcze – 20 pkt., 3 numery 

− Parezja – 5 pkt., 2 numery 

− Miscellanea Historico-Iuridica – 20 pkt., 2 numery 

− Studia Podlaskie – 5 pkt., 1 numer 

− Studia Teologii Dogmatycznej – 5 pkt., 1 numer 

− Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza – 20 pkt., 2 numery 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku planuje udział w targach: 

− 9-12 września 2021 r. – 11 Warszawskie Targi Książki 

− 1-3 października 2021 r. – 9. Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku 

− 14-17 października 2021 r. – 24. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 

− 11-13 marca 2022 r. Poznańskie Targi Książki 

Wydawnictwo Temida 
Nakładem Wydawnictwa Temida 2 ukazały się następujące pozycje: 

− Urszula Drozdowska (red.) - Białostockie Studia Prawnicze 2020 vol. 25 nr 2; 

− Marian Grzybowski - Islandia. Zarys systemu ustrojowego;  

− Jarosław Ławski (red.), Dariusz Kulesza (red.) - Jan Leończuk Poezje zebrane (1973-1997). Tom 1;  

− Jarosław Ławski (red.), Dariusz Kulesza (red.) - Jan Leończuk Poezje zebrane (1998-2019). Tom 2;  

− Katarzyna Doliwa – Językowy fundament polityczno-prawnego system Tomasz Hobbesa; 

− Dariusz Ryszard Kijowski - Założenia i skutki nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego           
z 2017 r. Zagadnienia wybrane;  

− Andrzej Panasiuk - Koncesja na roboty budowlane i usługi;  

− Diana Dajnowicz-Piesiecka - Przestępczość godząca w rodzinę. Studium prawno-kryminologiczne;  

− Karolina Zapolska – Białystok Law Books 13; 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2020/2021 

 

 

61 

 

 

− Katarzyna Karolina Borkowska, Piotr Borkowski - Społeczne postrzeganie przestępstwa 
dzieciobójstwa;  

− Marcin Łysko – Prawo wykroczeń Polski Ludowej; 

− Elżbieta Kużelewska (red.) – Białostockie Studia Prawnicze 2020 vol. 25 nr 3; 

− Karol Karski (red.), Iwona Wieczorek (red.) - Trzy dekady doświadczeń samorządu terytorialnego;  

− Izabela Kraśnicka (red.), Łukasz Kierznowski (red.) - Białostockie Studia Prawnicze vol. 25 nr 4;  

− Izabela Kraśnicka et. al. - Eastern European Journal of Transnational Relations 2020 vol. 4 no. 1;  

− Krzysztof Szczygielski - Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900-1945; 

− Paulina A. Gryguć, Konstanty Kuryłowicz, Aleksandra Pawełko, Edyta Szachniewicz (red.) - Władza 
rodzicielska. Wybrane zagadnienia regulacji i praktyki prawnej; 

− Jarosław Ławski (red.) Lucjan Suchanek (red.) - Humanistyka między narodami. Interdyscyplinarne 
studia polsko-ukraińskie; 

− Anna Drabarz (red.) - Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności; 

− Izabela Kraśnicka et. al. - Eastern European Journal of Transnational Relations 2020 vol. 4 no. 2; 

− Zbigniew Chojnowski - Jest Bóg; 

− Jarosław Ławski (red.) Elżbieta Zarych (red.) - Baśnie ze zbioru PHANTASUS  

− Beata Piecychna - The Multidimensionality of Translational Hermeneutics;  

− Katarzyna Laskowska - Prawo karne Białorusi. Przeszłość i teraźniejszość;  

− Katarzyna Laskowska - Przestępczość na Białorusi. Przeszłość i teraźniejszość;  

− Eugeniusz Ruśkowski - Kontrola finansów publicznych w Polsce; 

− Ewa Czech - Publiczne prawa podmiotowe do środowiska podmiotów korzystających ze środowiska;  

− Mariusz Charkiewicz - Pełnomocnik na gruncie przepisów prawa podatkowego. 
Podkreślić należy, że wśród wymienionych dzieł 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. 

8. Organizacja i zarządzanie Uniwersytetem 

8.1. Informacja i promocja 

Materiały informacyjno-promocyjne 

− Dostosowywanie opracowanych wcześniej i wykorzystywanych przez Uczelnię materiałów 
informacyjno-promocyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Ustawą z dnia                      
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

− 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, torby, kubki, filiżanki, notesy, 
smycze i inne. 

− Opracowanie graficzne i koncepcyjne oprawy wizualnej Jubileuszu 25-lecia UwB. 
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Promocja nauki 

• Kontynuacja na stronie internetowej dwóch 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.  

− Okiem Eksperta – cykl poświęcony jest aktualnym wydarzeniom z różnych dziedzin życia, 
które wyjaśniają i komentują specjaliści z UwB. Tematyka jest bardzo różnorodna.  

• Promocja nauki w social mediach, m. in. na Facebooku gdzie publikowane są wszystkie sukcesy 
naukowe pracowników UwB. 

Promocja wizerunkowa i internetowa 

• Stały monitoring, modyfikacja, aktualizacja strony internetowej UwB. 

• Tworzenie nowej szaty graficznej i redakcja Informatora Uniwersyteckiego rozsyłanego 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. 

• Kontynuacja cyklu - Twarze UwB - zbieranie informacji i tworzenie nowych tekstów. 

• Tworzenie i aktualizacja prezentacji multimedialnej o Uczelni, jej działalności i ciekawostkach. 

• Aktualizacja Wirtualnych Dni Otwartych (WDO) Uniwersytetu w Białymstoku: 

− przebudowa strony internetowej, 

− przygotowanie pełnej oferty edukacyjnej Uczelni – opis kierunków, 

− rekrutacja krok po kroku – przejrzysta infografika,  

− przedstawienie Kampusu UwB i jego atutów – opis, zdjęcia, filmy, 

− przygotowanie zakładki - Dlaczego UwB – opis, zdjęcia, filmy, ciekawostki, 

− aktualizacja zakładki - Dlaczego Białystok, 

− konsultacje Wirtualnych Dni Otwartych z Rzecznikiem Prasowym, Uniwersyteckim Centrum 
Rekrutacji oraz Wydziałami i Instytutami, 

− opracowanie ciekawostek o Uczelni oraz sukcesów naszych pracowników i studentów, 

− Wirtualne Dni Otwarte aktualizowane nowymi treściami przez cały okres rekrutacji. 

• Film „Jest takie miejsce” promujący Kampus z głosem lektora - Krystyny Czubówny, którego 
koncepcję, tekst oraz montaż wykonali pracownicy Działu Promocji. 

• Akcja „Maturalne Niezapominajki” – nagranie i montaż 15 filmów i montaż filmowych 
poradników związanych z ciekawostkami i powtórką do matury z matematyki, historii, języka 
polskiego, języka angielskiego, chemii, biologii. 

• Akcja Perspektyw „Dziewczyny do ścisłych”– opracowanie tekstów, sesje zdjęciowe                                
i nagranie filmów promujących kierunki ścisłe. 

• Akcja „Filmowe spotkania z UwB” – nagranie i montaż 14 filmów - specjalnie dla kandydatów 
Dział Promocji UwB przygotował cykl filmów prezentujących wydziały i instytuty naszej uczelni,                         
a przewodnikami po jednostkach byli studenci UwB.  

• Akcja facebook’owa - #studianauwb #rekrutacja2021. 
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. 
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• Pomoc w organizacji dużych imprez promocyjnych, naukowych: min. współorganizacja 
Inauguracji Roku Akademickiego, DHC, promocje habilitacyjne i doktorskie, konferencje. 

• Wsparcie działań Uniwersyteckiego Centrum Kultury, Uniwersyteckiego Centrum 
Przyrodniczego, 

• 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. 

• Pomoc w przygotowaniu wystawy złożonej z blisko 8 tysięcy dzwonków w Kampusie UwB, 

• Nagranie i montaż cyklu „Debat w koronie” wraz nagraniem i montażem zapowiedzi do debat. 

• Sesja zdjęciowa, nagranie i montaż filmów promujących studentów reprezentujących naszą 
Uczelnię podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju.  

• Realizacja filmów promocyjnych dla Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki. 

• Nagranie i montaż wywiadu z prof. M. Konarzewskim i dr. J. Kupryjanowiczem „Ścieżkami 
Puszczy Knyszyńskiej”. 

• Współorganizacja strefy kibica w Kampusie w ramach Białystok Biega. 

• Wsparcie organizacji turnieju szachowego o „Puchar Rektora Uniwersytetu w Białymstoku”. 

• Transmisja online różnych wydarzeń na Uczelni m.in.: 

− udział w realizacji debaty online „Patron dla UwB”, transmisja, nagranie i montaż czterech 
filmów z debaty, 

− posiedzenie Senatu – wręczanie medali – transmisja,  

− pomoc w realizacji konferencji prasowej w ramach akcji „Dziewczyny do ścisłych” – 
transmisja, 

− wykład "Jak przetrwać pandemie" - Prof. Bogdan de Barbaro – transmisja, 

− inauguracja roku akademickiego Wydziału Ekonomii i Finansów – transmisja, 

− cykl spotkań z Mistrzami na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych – transmisja, 

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

• Wsparcie Biura Karier w działaniach promocyjnych, opracowaniach graficznych m.in. - realizacja 
trzech filmów w ramach akcji „Kompetencje społeczne - dlaczego są tak ważne w życiu i w pracy”. 

• Współpraca przy projekcie „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” w tym ścisła 
współpraca z Pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych. 

• Wsparcie w nagrywaniu / opracowywaniu materiałów promocyjnych, wydarzeń i transmisji online 
innych jednostek Uczelni.  

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 social media, m. in. facebook UwB www.facebook.com/uniwersytetwbialymstoku. 

− Monitorowanie stron UwB (jednostek). 

− Opracowywanie identyfikacji wizualnej UwB i poszczególnych jego jednostek. 

− Opracowywanie materiałów związanych z udziałem Uniwersytetu w rankingach, m.in. ranking szkół 
wyższych Perspektyw. 

− Pomoc w tworzeniu stron internetowych oraz projektów graficznych jednostkom organizacyjnym 
UwB. 
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− Współorganizowanie i obsługa fotograficzna, obróbka graficzna i publikacja fotografii z uroczystości 
akademickich (inauguracja roku akademickiego, promocje doktorskie i habilitacyjne, konferencje 
naukowe, wizyty gości i inne). 

− Przygotowywanie i aktualizacja prezentacji multimedialnych. 

− Prowadzenie archiwum wydarzeń na Uniwersytecie. 

− Wsparcie merytoryczne w zakresie promocji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 

− Oprowadzanie po budynku Kampusu UwB grup zainteresowanych. 

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

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; 

• obsługa połączeń sieci UwB z Internetem w tym naukową siecią PIONIER; 

• obsługa sieci komputerowej Administracji Centralnej, sprzętu komputerowego,  
teleinformatycznego i audiowizualnego Administracji Centralnej; 

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

• obsługą połączeń teleinformatycznych pomiędzy jednostkami UwB oraz obsługa podstawowych 
urządzeń sieciowych w poszczególnych jednostkach UwB; 

• zarządzanie systemem  MS Office 365 na potrzeby studentów 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. 

• bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych na Uniwersytecie; 

• 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 .  

• Przystosowanie systemów informatycznych UwB w związku z tzw. 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). Uruchomienie systemu informatycznego do zdalnego 
dostępu do systemów informatycznych UwB, tzn. pracy zdalnej.  

• Prace związane z uruchomieniem systemów teleinformatycznych i niskoprądowych                                   
w budynkach UwB oddanych do użytku w ramach zakończonych inwestycji, tzn. Biblioteki 
Uniwersyteckiej oraz Centrum Astronomicznego i Planetarium UwB. 
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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, system do układania zajęć 
dydaktycznych - PLANISTA, 

• 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 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, 

Najważniejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym: 

• realizacja projektu w ramach konkursu POWER 3.5, 

• prace przygotowawcze do wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uczelni                           
w ramach realizowanego projektu POWER 3.5, 

• rozstrzygnięcie postępowania i rozpoczęcie wdrażania nowej platformy edukacyjnej na Uczelni                     
w ramach realizowanego projektu POWER 3.5, 

• wdrożenie systemu Akademickiego Biura Karier w ramach realizowanego projektu POWER 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, 

• dostosowanie systemów informatycznych do wymogów RODO, 

• wdrożenie Elektronicznej Listy Obecności dla wszystkich pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, 

• wdrożenie platformy Office 365 jako narzędzia w komunikacji dla pracowników i studentów, 

• prace koncepcyjno-wdrożeniowe nad przystąpieniem do Polskiej Federacji Zarządzania 
Tożsamością, 

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

8.3. Zamówienia publiczne 
W roku akademickim 2020/2021 Dział Zamówień Publicznych przeprowadził 40 postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej 30 000 euro (od 2021 
roku powyżej 130 tys. zł), w tym: 

• 19 przetargów nieograniczonych (w tym 14 dostaw, 3 usługi oraz 2 roboty budowlane); 
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• 7 postępowań w trybie podstawowym (w tym 3 dostawy, 2 usługi, 2 roboty budowlane) 

• 1 zamówienie z wolnej ręki (1 dostawa), 

• 12 zamówień z dziedziny nauki (12 dostaw) 

• 1 zamówienie na usługę społeczną 
W wyniku rozstrzygniętych postępowań zostało podpisanych 223 umów, na ogólną kwotę  
9 852 075,91 zł brutto. Dział Zamówień Publicznych udziela również niezbędnych informacji                               
i wyjaśnień przy procedurze udzielania zamówień poniżej 30 000 euro (od 2021 r. powyżej 130 tys. zł). 
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 2021. Obecnie 
wszczęte zostało 7 postępowań.  

9. Finanse 
9.1. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok  

Przychody ogółem w 2020 r. wyniosły 159.929,9 tys. zł. Największą pozycją przychodową była subwencja 
na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego stanowiła ona 76,28% przychodów ogółem. 
Pozostałe przychody operacyjne (do których zaliczamy między innymi równowartość rocznych odpisów 
amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji) stanowiły w 2020 – 3,55% przychodów 
ogółem. Przychody z tytułu świadczonych usług edukacyjnych stanowiły 6,12% przychodów, przychody 
z działalności badawczej jedynie 5,93%, przychody pozostałe  wyniosły 3,95% , zaś przychody finansowe 
– 2,94% (przychody finansowe obejmują odsetki naliczone od wszystkich należności w tym także na 
należności od firmy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. większość tych odsetek ma swoje odbicie                                
w kosztach finansowych w odpisie aktualizującym należności). Koszty ogółem wyniosły w 2020 roku 

155.824,4 tys. zł. Największy udział w kosztach ogółem mają wynagrodzenia z pochodnymi −  76,83%. 
Kolejne pod względem udziału w kosztach ogółem są: zużycie materiałów i energii – 6,84%, usługi – 
5,65%, amortyzacja – 4,26%,  pozostałe koszty rodzajowe (obejmujące między innymi zakup aparatury 
oraz podróże służbowe – można zauważyć wpływ COVID-19 na tę pozycję) – 2,40%, koszty finansowe 
– 2,80% (koszty finansowe zawierają odpis aktualizujący na odsetki od należności od firmy  MOSTOSTAL 
WARSZAWA S.A.). 

Tabela 33. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok 

Dział I. Rachunek zysków i strat w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 2020 

rok 
Wykonanie 
za 2020 rok 

1 2 3 

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) 01 159 473,2 155 229,0 

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

02 153 007,5 148 968,4 

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego 03 120 013,8 121 996,9  

Dotacje z budżetu państwa  04 2 008,1 2 015,5 

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 
związków 

05 0,0 0,0 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne 06 9 320,0 9 785,7 

           w tym na studiach niestacjonarnych 07 6 900,0 7 556,6 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju 

08 1 169,8 992,9 
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Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki 

09 3 964,0 3 483,4 

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

10 4 803,4 2 695,9 

       w tym środki pochodzące za źródeł zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi 

11 1 323,3 693,0 

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 12 125,3 60,2 

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

13 2 703,1 2 241,9 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej 14 8 800,0 5 674,1 

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich 15 1 574,8 1 204,8 

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

Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki 17 100,0 21,9 

Pozostałe przychody  (19+20) 18 6 465,7 6 260,6 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 19 5,0 1,4 

Pozostałe przychody operacyjne (21+22) 20 6 460,7 6 259,2 

z 
tego 

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 1 173,9 1 148,8 

inne pozostałe przychody operacyjne 22 5 286,8 5 110,4 

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 4 986,8 4 883,5 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2020 rok 

Wykonanie               

za 2020 rok 

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) 24 157 442,4 151 458,2 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (41) 25 156 942,4 149 670,5 

Amortyzacja 26 6 773,1 6 645,0 

Zużycie materiałów i energii 27 10 800,0 10 652,8 

Usługi obce 28 8 823,4 8 799,5 

Podatki i opłaty 29 166,0 114,4 

Wynagrodzenia 30 97 274,0 94 217,6 

w tym wynikające ze stosunku pracy 31 94 074,0 91 532,9 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32 28 605,9 25 507,3 

w 

tym 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 33 18 100,0 16 312,5 

  W tym z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od 

stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich 

34 
220,8 170,4 

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

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

Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich 37 1 124,2 1 018,4 

Pozostałe koszty rodzajowe 38 4 500,0 3 733,9 

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) 39 156 942,4 149 670,5 
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Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, 
zmniejszenia − wartość dodatnia) 

40 
0,0 0,0 

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej 
(39+40)  

41 
156 942,4 149 670,5 

W 
tym 

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 42 1 574,8 1 351,3 

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 43 0,0 0,0 

Pozostałe koszty (45+46) 44 500,0 1 787,7 

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

Pozostałe koszty operacyjne (47+48) 46 500,0 1 787,7 

z 

tego 

strata z tytułu rozchodu zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 

47 
0,0 0,0 

inne pozostałe koszty operacyjne 48 500,0 1 787,7 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01−24) 49 2 030,8 3 770,8 

D. Przychody finansowe 50 300,0 4 700,9 

w tym odsetki uzyskane  51 250 4 420,2 

E. Koszty finansowe 52 100,0 4 366,2 

w tym odsetki zapłacone 53 0,0 0,2 

F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) 54 2 230,8 4 105,5 

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 2 230,8 4 105,5 

9.2. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok na dzień 30.06.2021 r. 

Przychody ogółem na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 82.317,8 tys. zł. Największą pozycją przychodową 
była subwencja z budżetu państwa – 74,59 % przychody z tytułu usług edukacyjnych – 7,65%, pozostałe 
przychody operacyjne (do których zaliczamy między innymi równowartość rocznych odpisów 
amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji) – 5,56%, przychody pozostałe wyniosły 
5,26%, przychody z działalności badawczej –  5,75%, zaś przychody finansowe – 0,01%. Koszty ogółem 
na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 82.764,0 tys. zł. W kategoriach kosztowych największą pozycję stanowią 
koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 81,16%, zużycie materiałów i energii – 7,93%, usługi obce –  5,15% 
amortyzacja – 3,21%,  i pozostałe koszty rodzajowe. – 2,24%. Należy pamiętać, że różnice w proporcjach 
pomiędzy poszczególnymi kosztami w latach 2020 i VI.2021 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 2021 rok na dzień 30.06.2021 r. 

Dział I. Rachunek zysków i strat w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2021 rok 

Wykonanie 

na 

30.06.2021 

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) 01 167 631,5 82 307,5 

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

02 161 962,8 77 731,5 
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Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i 
badawczego 

03 123 599,5 61 402,3 

Dotacje z budżetu państwa 04 1 776,9 966,8 

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 
związków 

05 15,0 0,0 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne 
06 9 300,0 6 297,6 

      w tym na studiach niestacjonarnych 
07 7 000,0 4 147,9 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju 

08 1 164,1 23,0 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki 

09 4 798,2 2 131,0 

Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych za 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

10 12 325,4 1 585,9 

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi 

11 5 733,3 687,9 

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych  i rozwojowych 12 366,3 36,4 

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

13 
2 517,4 954,7 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej 14 6 000,0 4 333,8 

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek 
studenckich 

15 1 300,0 635,5 

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 5 668,7 4 576,0 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 19 5,0 0,2 

Pozostałe przychody operacyjne (21 + 22) 20 5 663,7 4 575,7 

z 

tego 

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21 0,0 17,4 

inne pozostałe przychody operacyjne 22 5 663,7 4 558,4 

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 

5 363,7 2 059,1 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2021 rok 
Wykonanie na 

30.06.2021 

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) 24 167 532,2 82 679,1 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) 25 165 732,2 82 524,5 

Amortyzacja 26 6 648,5 2 653,6 

Zużycie materiałów i energii 27 11 000,0 6 566,7 

Usługi obce 28 9 000,0 4 258,7 
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Podatki i opłaty 29 100,0 19,2 

Wynagrodzenia 30 100 906,1 50 286,5 

w tym wynikające ze stosunku pracy 31 98 106,1 49 185,6 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  32 32 177,6 16 886,8 

w 
tym 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu 
pracy 

33 
19 300,0 9 134,8 

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

34 
754,0 151,4 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 4 034,5 4 034,5 

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

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich 37 3 843,1 880,6 

Pozostałe koszty rodzajowe 38 5 900,0 1 853,0 

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) 39 165 732,2 82 524,5 

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

40 
0,0 0,0 

Ogółem koszty własne podstawowej działalności 
operacyjnej  (39+40) 

41 
165 732,2 82 524,5 

W tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 42 1 300,0 772,0 

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

Pozostałe koszty (45+46) 44 1 800,0 154,6 

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

Pozostałe koszty operacyjne (47+48) 46 1 800,0 154,6 

z 
tego 

strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 

47 
1 356,5 0,0 

inne pozostałe koszty operacyjne 48 443,5 154,6 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) 49 99,3 -371,6 

D. Przychody finansowe 50 150,0 10,3 

w tym odsetki uzyskane 51 100 3,9 

E. Koszty finansowe 52 100,0 84,9 

w tym odsetki zapłacone 53 0,0 0,0 

F. Zysk (strata) z działalności (49+50-52) 54 149,3 -446,2 

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) 57 149,3 -446,2 
  

10. Inwestycje i remonty 
W roku 2020 zaplanowano wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 40.388.570,00 złotych. 
W roku 2021 zaplanowano wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 25.076.000,00 złotych. 
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 2020/2021 
1) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1 - Wymiana stropów drewnianych w budynku. Czynności 

przygotowawcze. Wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
2) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. - Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami                              

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

5) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Budowa obiektu UwB przy ul. Aguonu 22 w Wilnie 
Wykonanie prac projektowych   i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robót. Nadzór 
inwestorski. 

6) Obiekty Uczelni. Montaż klimatyzatorów. 
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) Budowa Budynku Nauk Humanistycznych Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Czynności 

przygotowawcze. 
9) Budowa Budynku Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. 

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

10) Budowa Budynku Prawa Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Czynności przygotowawcze. Wykonanie 
prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych                     
i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

11) Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium  i Parkiem Doświadczeń wraz                                         
z infrastrukturą techniczną. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego. 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) Instytut Studiów Kulturowych ul. Świerkowa 20. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wybudowanie windy zewnętrznej i rampy. 
15) 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 

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

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

18) 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 2020/2021  

1) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1, Wymiana stropów drewnianych w budynku − wykonano wymianę 
stropów. Trwają prace wykończeniowe. 

2) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1, Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami                                   

i infrastrukturą − wykonano część robót budowlanych.  
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3) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1, Modernizacja kanalizacji deszczowej − nie zrealizowano. 

4) Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego − 
zakończono inwestycję, przystąpiono do użytkowania. 

5) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Przebudowa, rozbudowa budynków przy ul Aguonu 22 

w Wilnie − podpisano nową umowę dotacyjną z MNiSW nr. 2026, ponownie ogłoszono przetarg na 
realizację. 

6) Obiekty Uczelni, Montaż klimatyzatorów − zamontowano klimatyzatory zgodnie z planem. 
7) Budynek mieszkalny, ul. Świerkowa 20 C, Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na 

mieszkania oraz budową lukarn i dociepleniem budynku − nie zrealizowano. 
8) Budowa Budynku Nauk Humanistycznych Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, czynności 

przygotowawcze − pozytywnie rozpatrzono wniosek o dotację z 2020r. Umowa w przygotowaniu. 

9) Budowa Budynku Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku − 
złożono wniosek o dofinansowanie. 

10) Budowa Budynku Prawa Kampus Uniwersytetu w Białymstoku − złożono wniosek o dofinansowanie. 
11) Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium  i Parkiem Doświadczeń wraz                                        

z infrastrukturą techniczną. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego − trwa wyposażanie 
obiektu. 

12) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Świerkowa, Rozbudowa Centrum Sportowego − nie 
zrealizowano. 

13) Montaż szlabanu na wjeździe od ul. Prostej z oprzewodowaniem − nie zrealizowano. 
14) Instytut Studiów Kulturowych ul. Świerkowa 20. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych − wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na 
realizację. 

15) Dom Studenta ul. Żeromskiego 1. Termomodernizacja budynku Domu Studenta Nr 1 − złożono wniosek 
o dofinansowanie. 

16) Wydział Biologii ul. Ciołkowskiego 1J. Wykonanie pomostów technologicznych dla obsługi technicznej 

obiektu − nie zrealizowano. 
17) Wydział Chemii ul. Ciołkowskiego 1K. Przebudowa z rozbudową instalacji azotu wraz                                             

z dokumentacją. Wykonanie pomostów technologicznych dla obsługi technicznej obiektów. Rozbudowa 

instalacji wody chłodzącej, kontynuacja inwestycji − nie zrealizowano. 
18) Budynek mieszkalny ul. Zamenhofa 15. Wykonanie muru oporowego wraz z utwardzeniem części 

działki wraz z dokumentacją − trwa uzgadnianie dokumentacji. Oczekujemy pozwolenia na budowę.  
Zadania inwestycyjne planowane na lata 2020−2021 oraz realizacja przez Dział Inwestycji i Remontów zadań 
inwestycyjnych w terminie od 1.10.2020 r. do 31.07.2021 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.  

Nazwa zadania 

Plan 2020 r. 
(w zł) 

Realizacja od 
1.10.2020 r. do 
31.12.2020 r. 

(w zł) 

Plan 2021 r. 
(w zł) 

Realizacja od 
1.01.2021 r. 

do 
31.07.2021 r. (w 

zł) 

Realizacja od 
1.10.2020 r. do 
31.07.2021 r. 

(w zł) 

1) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1 

Wymiana stropów drewnianych                            
w budynku. Czynności 
przygotowawcze. Wykonanie robót 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2 888 570,00 321 455,64 3 233 140,00 1 003 633,03 1 324 499,60 
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2) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1 

Rozbudowa budynku 
dydaktycznego wraz z parkingami i 
infrastrukturą. Kontynuacja 
inwestycji. 

4 610 000,00 0,00 4 610 000,00 7 380,00 7 380,00 

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. 

30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 

4) Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 

Kontynuacja inwestycji. Czynności 
projektowe. Wykonanie robót. 
Nadzór autorski. Gospodarka 
zielenią. Wyposażenie  

20 300 000,00 8 007 061,90 3 309 000,00 3 201 796,43 11 208 858,33 

5) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie  

Budowa obiektu UwB przy ul. 
Aguonu 22 w Wilnie Wykonanie 
prac projektowych i 
kosztorysowych z uzyskaniem 
wymaganych prawem decyzji 
administracyjnych i pozwoleń oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego. 
Wykonanie robót. Nadzór 
inwestorski. 

500 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 

6) Obiekty Uczelni 

Montaż klimatyzatorów 60 000,00 0,00 100 000,00 86 469,00 86 469,00 

7) Budynek mieszkalny, ul. Świerkowa 20 C  

Zmiana sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego na 
mieszkania oraz budową lukarn i 
dociepleniem budynku. 
Kontynuacja inwestycji. Wykonanie 
robót.  

0,00 0,00 2 252 000,00 0,00 0,00 

8) Budowa Budynku Nauk Humanistycznych Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. 

Czynności przygotowawcze. 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 

9) Budowa Budynku Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku  

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

0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 

10) Budowa Budynku Prawa. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku 

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

0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 

11) Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń wraz z infrastrukturą techniczną. 
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego  

Kontynuacja inwestycji. Czynności 
projektowe i kosztorysowe. 

10 755 000,00 0,00 8 618 860,00 2 080 285,47 2 080 285,47 
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Zadania inwestycyjne – finansowanie 
Uniwersytet w Białymstoku zawarł pięć umów 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 złotych 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 złotych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  „Budowa Obserwatorium 
Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.”   

Wykonanie robót. Nadzór autorski. 
Zieleń. Wyposażenie  

12) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Świerkowa 20A  

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

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 20 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 

14) Instytut Studiów Kulturowych ul. Świerkowa 20  

Dostosowanie obiektu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Wybudowanie windy zewnętrznej i 
rampy. 

0,00 0,00 299 000,00 24 600,00 24 600,00 

15) 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  

121 000,00 0,00 121 000,00 0,00 0,00 

16) Wydział Biologii ul. Ciołkowskiego 1J 

Wykonanie pomostów 
technologicznych dla obsługi 
technicznej obiektu 

30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17) Wydział Chemii ul. Ciołkowskiego 1K  

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 0,00 0,00 0,00 

18) 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 0,00 0,00 
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3) Umowa nr 1937 zawarta w dniu 18 października 2019 r. o udzielenie dotacji celowej w wysokości 
7.147.000,00 złotych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku”. 

4) Umowa nr 2001 zawarta w dniu 6 maja 2020 r. o udzielenie dotacji celowej w wysokości 3.500.000,00 
złotych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  „Przebudowa budynku Wydziału Prawa”. 

5) Umowa nr 2026 zawarta w dniu 30 września 2020 r. o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 
29.558.070,00 złotych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa obiektu Uniwersytetu 
w Białymstoku przy ul. Aguonu 22 w Wilnie”. 

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.2020 80.671 3.232.056 713.195 37.164 616.289 4.679.375 

Plan 2021  370.185 3.232.056 802.466 39.000 580.000 5.023.707 

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.2020 1782 2.494.500 911 722.720 

I−VII.2021  939 1.287.200 858 674.840 

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.2020 154 61 93 0 27 127 223.700 

I-VII.2021 149 51 98 0 38 111 210.900 

 

W 2020 roku przyznano pomoc w postaci bonów towarowych 491 uprawnionym emerytom i rencistom                 
w formie ekwiwalentu pieniężnego. 

Świadczenia rzeczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci 
W ramach dofinansowania z ZFŚS dzieciom pracowników zorganizowano w okresie sprawozdawczym 
noworoczną imprezę choinkową.  W  2020 r. wręczono 545 paczki choinkowe uprawionym dzieciom, zaś 
w czerwcu 2021 r. 539 dzieciom. Z uwagi na stan epidemii nie odbyła się impreza choinkowa.  
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Tabela 39. Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej  
i turystycznej 

Wydatki za okres Liczba osób Kwota zł 

I−XII.2020 1314 320.600 

Plan 2021  1312 360.000 

 

Tabela 40. Pożyczki mieszkaniowe ( bez odsetek) 

Wydatki za okres Liczba osób 

Według przeznaczenia 
Kwota zł 

Remontowe Budowlane 

I−XII.2020 82 77 5 410.000 

I−VII.2021  75 65 10 423.000 

 
Łączne zaplanowane środki ZFŚS, które przeznaczono na działalność socjalną i mieszkaniową na rzecz 
osób uprawnionych zostały wydatkowane w 2020 r. w 92,1%, a w okresie I−VII.2021 r.  
w 52,5 %. 

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, ale z uwagi na stan epidemii w sezonie 2020 od połowy miesiąca czerwca. Dochody netto 
za udzielone noclegi w w/w obiekcie w 2020 r. wyniosły  17.083,35 zł, a w okresie I-VII.2021 r. 15.407,30 
zł. Środki pieniężne z w/w tytułu zasilają ZFŚS. W roku 2020 roczne dofinansowanie ze środków ZFŚS 
uczelnianych obiektów socjalnych z przeznaczeniem na domki w Węgorzewie wynosiło  9.000 zł.,                              
a w 2021 roku planowane jest w wysokości 10.000 zł oraz dodatkowych 15.000 zł.   
Ośrodek Wypoczynkowy „NAREW” w Ploskach nie prowadzi działalności wypoczynkowej od 2015 r.   
Ponadto Uniwersytet w Białymstoku jest także właścicielem funkcjonującego całorocznie Domu Pracy 
Twórczej w Szczecinowie z 21 miejscami noclegowymi, z uwagi na stan epidemii nie mógł być całorocznie 
wynajmowany. Dochody  netto za udzielone noclegi w okresie I-XII.2020 r. wyniosły  8.958,34 zł,                     
a w okresie I-VII.2021 r. 5.388,88 zł. Koszty utrzymania wymienionych obiektów  ponosi fundusz 
ogólnouczelniany. 
Lokale mieszkalne i hotelowe 
Uniwersytet w Białymstoku dysponuje 18 lokalami mieszkalnymi przy ul. Świerkowej 20 C, w tym                             
1 niezamieszkałym oraz 14 mieszkaniami przy ul. Zamenhofa 15, w tym 1 niezamieszkałym. 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, do przydziału pozostają 2 wolne lokale 
hotelowe. Wszyscy 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.2020 –VI.2021 
r. 491.302,03 zł.   
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12. Inne obszary działalności 

12.1. 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.  
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:  

●   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 Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego filii Uniwersytetu w Wilnie, 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 2020/2021 w UCO było realizowane 15 grantów obliczeniowych, z infrastruktury 
UCO skorzystało 23 naukowców oraz 36 studentów. 
Sesja sprawozdawcza 
W ramach tegorocznej sesji sprawozdawczej przedstawiono wyniki badań prowadzonych w UCO przez 
naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku. Zaprezentowanych zostało 13 referatów z różnych dziedzin 
wiedzy: chemii obliczeniowej, fizyki obliczeniowej, informatyki i bioinformatyki. 
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Udział w konsorcjum HUBS4INNO+ w ramach projektu EDIH (Eurepejski Hub Innowacji 
Cyfrowych) 
UCO jest partnerem w konsorcjum HUBS4INNO+, który złożył wniosek o udział w projekcie EDIH 
(Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych). Zespół UCO przygotował ofertę, która została pozytywnie 
przyjęta przez konsorcjum, a cały wniosek przeszedł do kolejnego etapu. 
 
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. 
Wykorzystanie infrastruktury UCO 
W okresie lipiec 2020 – czerwiec 2021 średnie obciążenie serwerów UCO wyniosło około 34%,                              
a w szczytowych miesiącach sięgało ponad 65%. Najwyższe dzienne obciążenie wynosiło  90%. 
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. 

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. 
5.  Obrazowanie tensora dyfuzji na podstawie danych z rezonansu magnetycznego. Kierownik:       

 prof. Krzysztof Szymański 
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. 
6. Budowanie modeli predykcyjnych arytmii z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Kierownik: 

dr Wojciech Lesiński. 
7. Zastosowanie algorytmów przetwarzania języka naturalnego w analizie sekwencji białek                      

z użyciem uczenia głębokiego. Kierownik: dr Aneta Polewko-Klim. 
8. Opracowanie systemu wspomagającego budowę baz wiedzy z tekstów naukowych. Kierownik: 

dr hab. Witold Rudnicki. 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
1. Klasyfikacja danych strumieniowych generowanych w środowisku MOA przy pomocy 

niestadardowych odległości. Kierownik: mgr Kamil Ząbkiewicz 
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Publikacje wykonane z wykorzystaniem zasobów UCO 
W wyniku badań prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury UCO w roku 2020/2021 opublikowano 
lub przyjęto do druku 13 artykułów naukowych, w większości w bardzo dobrych międzynarodowych 
czasopismach lub materiałach z konferencji informatycznych. Szczegółowy rozkład punktacji MNiE dla 
publikacji zrealizowanych w UCO przedstawia się następująco: 
200 pkt MNiE – 1 artykuł, 140 pkt MNiE – 4 artykuły, 100 pkt MNiE – 4 artykuły, 70 pkt MNiE – 1 artykuł,  
20 pkt MNiE – 1 artykuł, inne: 2 artykuły.     
Sumaryczna liczba punktów MNiE wyniosła 1250, średnia z artykułów punktowanych wyniosła 114 co 
wskazuje na bardzo wysoki poziom badań prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury UCO. 
 

12.2. Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy 

W roku akademickim 2020/2021 wystawy prezentowane w siedzibie Centrum zwiedziło 1297 osób,                              
w tym 691 w 48 zorganizowanych grupach szkolnych i półkolonijnych, a ekspozycje prezentowane poza 
siedzibą Centrum obejrzało około 600 osób.  
Zrealizowane wystawy czasowe: 
1. „Życie na Ziemi – zarys dziejów” – wystawa skamieniałości uzupełniona planszami graficznymi; 

 30.06.2020 – 2.07.2021 r. przed aulą Wydziału Matematyki UwB, 
2. „Kryształowy świat minerałów” wystawa kolekcji podarowanej przez Irenę i Jana Data; 

15.01. – 31.12.2021 na Wydziale Chemii, 
3. „Kolekcja naukowa pingwinów kopalnych z wyspy Seymour w Antarktyce” –  

08 – 29.01.2021 r. w holu Wydziału Biologii UwB, 
4. „Natura w sztuce” książkowa grafika ilustracyjna i eksponaty przyrodnicze; 

28.02.2021 -  9.07.2021 r. na sali wystaw czasowych Centrum, 
5. „Egzotyczne kwiaty Podlasia” 01.02. - 31.05.2021 w holu Wydziału Matematyki UwB, 
6. „Grzyby i śluzowce” – 9.10.2020 – 30.09.2021 r. w holu Wydziału Biologii UwB, 
7. „Pszczoły i ich rola w przyrodzie” wystawa dofinansowana przez Województwo Podlaskie: 

5.08.2021 – 31.12.2022 r. w sali wystaw czasowych Centrum.  
Prelekcje i warsztaty 
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze brało udział w „Nocy Biologów” (8.01.2021 r.) i „Marcowych 
Spotkaniach z Nauką” (19 marca 2021 r.) oraz w „Nocy Muzeów 2021” (15 maja 2021 r.) organizując 
warsztaty i prelekcje on-line. W multimedialnych warsztatach edukacyjnych „Ptaki Polski” prowadzonych 
w siedzibie Centrum udział wzięło 114 uczniów w 17 grupach.  
Promocje 
13.10 2020 r. – publiczna prezentacja nowego eksponatu dermoplastycznego -  niedźwiedzia brunatnego 
(niedźwiedzicy Joli padłej w czerwcu w Akcencie ZOO w Białymstoku i przekazanej Centrum) i promocja 
wydarzenia w lokalnej prasie i telewizji. 
02.02.2021 – telewizyjna (w TVP3) promocja albumu „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”, którego 
współautorem jest Janusz Kupryjanowicz pracownik naszego Centrum 
Strona WWW 
Od 1 października 2020 do 1 sierpnia 2021 roku stronę Centrum odwiedziło 2 411 internautów. 
Eksponaty 
W roku akademickim 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do końca lipca roku 2021) z subwencji na 
pozostałe koszty Centrum oraz dotacji Pana Rektora i Województwa Podlaskiego kupiono łącznie 32 
nowych eksponatów, w tym z dotacji celowej Rektora UwB zakupiono 10 replik czaszek kopalnych 
hominidów do realizacji nowej wystawy „Śladami naszych przodków”, a z dotacji Województwa 
Podlaskiego kupiono 9 eksponatów (6 modeli pszczół w skali 20:1 wykonanych z żywicy odlewniczej, 
model kwiatu jabłoni i model anatomii pszczoły miodnej oraz inkluzję pszczoły w bursztynie bałtyckim) do 
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realizacji wystawy „Pszczoły i ich rola w przyrodzie”. Z subwencji na pozostałe koszty zakupiono 13 
okazów do kolekcji dydaktycznej Centrum. 
Finanse 
Od stycznia do 31 lipca 2021 roku z subwencji na pozostałe koszty Centrum w 2021 roku wydano 7320,50 
zł na zakup nowych eksponatów oraz materiałów do realizacji i aranżacji wystaw. Z dotacji JM Rektora 
wydano 13 365,86 zł na zakup 10 replik czaszek kopalnych hominidów. Z dotacji Województwa 
Podlaskiego do 5.08.2021 wydano 48 209,64 zł na zakup eksponatów i materiałów do realizacji wystawy 
„Pszczoły i ich rola w przyrodzie”. 

Publikacje  
1. Konarzewski M., Kupryjanowicz J. 2021. Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej. Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, 351 ss. 
2. Legalov A. A., Kupryjanowicz J., Perkovsky E. E. 2021. A New Genus of the Tribe Cossonini 

(Coleo-ptera: Curculionidae) in Baltic Amber (Poland). Paleontological Journal, 55, 4: 405–409.  
3. Kupryjanowicz J., Burzyńska J., Ratkiewicz M. 2021. Flora i fauna Polski w zbiorach Wydziału 

Bio-logii i Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku. Kosmos 
(przyjęte do druku). 
 

12.3. Wschodni Ośrodek Transferu i Technologii 
W roku akademickim 2020/2021 Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB dokonał rozliczenia 3 
projektów realizowanych w trzech edycjach od 2017 r. (w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019                        
i 2019/2020). 
„Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki                                   
i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K350/16  
17 maja 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową w związku zakończeniem realizacji projektu. 
Zakontraktowano łącznie: 

• W ramach Zadania nr 1 - 9 rodzajów zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje 
komunikacyjne, informatyczne, zawodowe i przedsiębiorczości prowadzonych w 20 grupach 
studentów,  

• W ramach Zadania nr 2 - 5 rodzajów certyfikowanych szkoleń prowadzonych w 10 grupach 
studentów, 

• W ramach Zadania nr 3 wykonano prace projektowe w 34 zespołach. 
Uczestnikami tych zajęć było 159 studentów (70 studentów w I edycji, 25 w II i 64 w III). 

Wartość dofinansowania z NCBR ogółem wynosi 915 182,10 zł. Pozostała kwota stanowiąca różnicę 
między wartością kosztów kwalifikowalnych (949 960,28) a wartością dofinansowania stanowi wkład 
własny wyceniony na 34 778,18 zł w postaci kosztów eksploatacji pomieszczeń UwB udostępnionych na 
realizację zajęć w ramach projektu.  
„Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K349/16 
20 maja 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową w związku zakończeniem realizacji projektu. 
Zakontraktowano łącznie: 

• W ramach Zadania nr 1 - 7 rodzajów zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje 
komunikacyjne, zawodowe i przedsiębiorczości prowadzonych w 37 grupach studentów,  

• W ramach Zadania nr 2 - 8 rodzajów certyfikowanych szkoleń prowadzonych w 21 grupach 
studentów, 

• W ramach Zadania nr 3 wykonano prace projektowe w 38 zespołach. 
Uczestnikami tych zajęć było 171 studentów (87 studentów w I edycji, 32 w II i 52 w III). 
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Wartość dofinansowania z NCBR ogółem wynosi 524 447,80 zł. Pozostała kwota stanowiąca różnicę 
między wartością kosztów kwalifikowalnych (538 908,66) a wartością dofinansowania stanowi wkład 
własny wyceniony na 14 460,86 zł w postaci kosztów eksploatacji pomieszczeń UwB udostępnionych na 
realizację zajęć w ramach projektu.  
„Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu                      
w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K296/16 
27 maja 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową w związku zakończeniem realizacji projektu. 
Zakontraktowano łącznie: 

• W ramach Zadania nr 1 - 8 rodzajów zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje 
komunikacyjne, zawodowe i przedsiębiorczości prowadzonych w 26 grupach studentów,  

• W ramach Zadania nr 2 - 3 rodzajów certyfikowanych szkoleń prowadzonych w 27 grupach 
studentów, 

• W ramach Zadania nr 3 wykonano prace projektowe w 38 zespołach. 
Uczestnikami tych zajęć było 199 studentów (78 studentów w I edycji, 52 w II i 69 w III). 
Wartość dofinansowania z NCBR ogółem wynosi 845 646,98 zł. Pozostała kwota stanowiąca różnicę 
między wartością kosztów kwalifikowalnych (877 531,01) a wartością dofinansowania stanowi wkład 
własny wyceniony na 31 884,03 zł w postaci kosztów eksploatacji pomieszczeń UwB udostępnionych na 
realizację zajęć w ramach projektu.  

Obecnie są realizowane następujące projekty: 

• „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem                         
i uczelniami” 

W roku akademickim 2020/2021 WOTT rozpoczął realizację „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju 
współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. Okres wdrażania wynosi 15 miesięcy. Umowa 
o dofinansowanie została podpisana 25 marca 2021 a realizacja zostanie zakończona w czerwcu 2022 r. 
Jest to projekt partnerski złożony przez konsorcjum, którego Liderem jest Politechnika Białostocka a 
pozostały skład stanowią: 

• Uniwersytet w Białymstoku, 

• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

• Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, 

• Białostocki Park Naukowo – Technologiczny, 

• Klaster Obórki Metali, 

• Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji. 
Celem projektu jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych 
i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich 
przedsiębiorstw.  
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

• Wybór i dofinansowanie realizacji co najmniej 10 prac badawczo-rozwojowych zgłoszonych przez 
środowisko akademickie PB/UMB/UwB.  

• Stworzenie platformy usług dla biznesu,  

• Organizacja wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, 
poznają i wymienią doświadczeniami.  

WOTT pełni funkcję Biura Obsługi Projektu na UwB (BOP UwB) Kwestie, za które  BOP UwB odpowiada 
bezpośrednio w projekcie: 

• wyselekcjonowanie tematów prac B+R, które mogłyby być objęte wsparciem w ramach projektu 
zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami RIS 3,  

• wyłonienie ekspertów wewnętrznych do prac w Panelu Ekspertów oceniających zgłoszone 
projekty technologiczne, 
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• przeprowadzenie naboru na ekspertów zewnętrznych do prac w Panelu Ekspertów oceniających 
zgłoszone projekty technologiczne, 

• przekazanie wsparcia finansowego dla wyłonionych do dofinansowania prac B+R, 

• zatrudnienie 3 brokerów innowacji (pracownicy BOP), których zadaniem będzie kontakt                          
z naukowcami, zespołami badawczymi, zdobywanie wiedzy o zakresie ich prac, analiza                           
i wymiana informacji pomiędzy zespołami badawczymi a biznesem o możliwości współpracy, 
wsparcie przy procesach komercjalizacji, patentowania, tworzenie i aktualizacja oferty zespołów 
badawczych UwB, 

• prganizacja szkoleń na potrzeby brokerów (brokerzy wszystkich partnerów tj. 9 osób)                             
z komunikacji biznesowej, praw własności intelektualnej, modeli komercjalizacji. 

• Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” 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 4.0”, 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 - 31.12.2022 
Całkowita wartość projektu wynosi 2 115 000 zł, w tym dofinansowanie dla UwB wynosi 400 000 zł. 
Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami B+R, a w szczególności ich 
komercjalizacji.  Projekt ma za zadanie prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych 
testów laboratoryjnych lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.                             
W ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest realizowanych 5 projektów na  prace 
przedwdrożeniowe prowadzone przez zespoły naukowe z Uniwersytetu w Białymstoku, m.in.: 
1) Obrazowanie oporności powierzchniowej metodą pięciopunktową.  
2) Automatyzacja i miniaturyzacja prototypu aparatu do pomiarów techniką SPRi oraz modyfikacje 

konstrukcji współdziałających z nim biosensorów, w celu tworzenia paneli diagnostycznych.  
3) Nowa prosta technologia produkcji węgla aktywnego z roślin pływających do usuwania 

barwników i mikrozanieczyszczeń organicznych ze ścieków. 
4) Matryca stymulacyjna do badań hybrydowych potencjałów wywołanych i obrazowania metodą 

rezonansu magnetycznego. 
5) Metoda zapisu hologramów generowanych komputerowo w bez-pikselowym progowym ośrodku 

optomagnetycznym. 
Projekt ma na celu promocję osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności 
oraz zacieśnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.  

• Projekt badawczo-rozwojowy B+R „Innovative technology of cold ultrafast photo-magnetic 
recording and novel approach to ultrafast opto-spintronics”, 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 - 29.04.2022  
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 na rzecz realizacji projektu. 
Członkowie zespołu zostali wyłonienie w otwartych konkurach. Celem projektu jest rozwój kadry 
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sektora B+R, pracującej w najbardziej innowacyjnych obszarach oraz współpraca i udział partnera 
zagranicznego. Projekt jest realizowany na Wydziale Fizyki UwB. 

• Projekt „Zimny optomagnetyzm dla urządzeń o dostępie swobodnym” realizowany                             
w ramach programu: Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horizon 2020 na 
podstawie umowy nr 86130, którego źródło płatności stanowią środki finansowe przyznane zgodnie 
z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Premia na 
Horyzoncie 2”. Umowa została podpisana w dniu 28.08.2020 roku. Na realizację projektu została 
przyznana kwota 207 660 zł.   

W roku 2020 dokonano 5 nowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej, rozpoczynających procedurę ochrony prawnej dla innowacyjnych rozwiązań Uniwersytetu                                
w Białymstoku, przy czym 4 z nich dokonano wspólnie z jednostkami spoza UwB. Polskie zgłoszenia 
patentowe dotyczyły rozwiązań opracowanych w 2 jednostkach UwB. 
W roku 2021 dokonano 1 nowego zgłoszenia wspólnie z jednostką spoza UwB w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tabela 46. Polskie zgłoszenia patentowe 

Jednostka Liczba zgłoszeń patentowych 

2020 2021 

Wydział Chemii 4 1 

Wydział Fizyki 1 - 

 

W 2020 roku rozpoczęto jedną procedurę ochrony patentowej w Urzędzie Patentów i Znaków 
Towarowych Stanów Zjednoczonych. 

Tabela 47. Zagraniczne zgłoszenia patentowe 

Jednostka Liczba zgłoszeń patentowych 

2020 2021 

Wydział Fizyki 1 - 

 

W 2020 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski opublikował 4 patenty Uniwersytetu  
w Białymstoku, uzyskane patenty dotyczyły rozwiązań opracowanych przez naukowców z jednej jednostki 
UwB – Wydziału Chemii. 
 
Tabela 48. Patenty udzielone w 2020 roku przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski dla 
wynalazków Uniwersytetu w Białymstoku 

Twórcy Tytuł patentu Numer patentu 

Ewa Gorodkiewicz,  
Anna Tokarzewicz 

Biosensor do oznaczania enzymu 
metaloproteinazy-1 z wykorzystaniem 
przeciwciała 

PAT. 235 043 

Ewa Gorodkiewicz,  
Anna Sankiewicz 

Biosensor do oznaczania kolagenu typu IV z 
wykorzystaniem przeciwciała 

PAT. 235 044 

Ewa Gorodkiewicz,  
Anna Sankiewicz 

Biosensor do oznaczania fibronektyny 
osoczowej z wykorzystaniem przeciwciała 

PAT. 235 045 

Marta Płońska-Brzezińska, 
Diana Bobrowska 

Układ donorowo-akceptorowy zawierający 
zmodyfikowane aminą, amidem albo imidem 
wielowarstwowe fulereny i ferrocen oraz sposób 
jego wytwarzania 

PAT. 237 407 
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Tabela 49. Patenty udzielone w 2020 roku przez Europejski Urząd Patentowy dla wynalazków 
Uniwersytetu w Białymstoku – Wydział Fizyki 

Twórcy Tytuł patentu Numer patentu 

Krzysztof Szymański, 

Cezary Walczyk 

A method of image reconstruction in electrical 
impedance tomograph 

EP 3649934 

 

Tabela 50. Patenty udzielone w 2021 roku przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski dla 
wynalazków Uniwersytetu w Białymstoku – Wydział Chemii 

Twórcy Tytuł patentu Numer patentu 

Agnieszka Hryniewicka, 
Marta Malinowska,  
Jacek Morzycki,  
Tomasz Hauschild 

Steroidowa sól imidazoliowa, sposoby jej 
wytwarzania oraz jej zastosowania 

PAT. 237 764 

 

Tabela 51. Umowy inne niż komercjalizacyjne zawarte w 2020/21 r. 

Rodzaj umowy 2020 2021 

Umowa o współpracy 1 - 

Umowa o współwłasności praw do 
patentu 

4 1 

Umowy UwB – twórcy 4 1 

 

12.4. Uniwersyteckie Centrum Kultury 
Współorganizacja wydarzeń kulturalnych: 

1) Art. WEEKEND 2020/ 10 października 
Współpraca z Białostockim Ośrodkiem Kultury przy wystawieniu spektaklu Teatru 21 pt. 
„Rewolucja, której nie było”  oraz spotkania z twórcami. Tematem spektaklu były wydarzenia 
związane z protestem osób niepełnosprawnych przed Sejmem RP. Przedstawienie powstało                    
w ramach Centrum Sztuki Włączającej: Downtown, programu „Niepełnosprawność                                     
i społeczeństwo” zrealizowanego przez Teatr 21 i Biennale Warszawa, ze środków Miasta 
Stołecznego Warszawy. Spektakl powstał na podstawie improwizacji aktorskich. Twórcy: 
reżyseria: Justyna Sobczyk; dramaturgia: Justyna Lipko-Konieczna; scenariusz: Justyna Lipko-
Konieczna, Justyna Sobczyk; ruch sceniczny: Justyna Wielgus; kostiumy, scenografia: Wisła 
Nicieja; asystentka scenografki: Aleksandra Tomczyk; reżyseria światła: Sebastian Klim; muzyka 
na żywo: zespół Pokusa – Tymek Bryndal, Natan Kryszk, Teo Olter; produkcja: Dagna 
Dąbrowiecka, Katarzyna Stępniak; obsada: Teresa Foks, Daniel Krajewski, Maja Kowalczyk, 
Barbara Lityńska, Aleksander Orliński, Martyna Peszko, Piotr Sakowski, Aleksandra Skotarek, 
Magdalena Świątkowska, Beata Bandurska, Maciej Pesta. 

2) Dni Sztuki Współczesnej/1-2 czerwca  
Współpraca z Białostockim Ośrodkiem Kultury przy wystawieniu 2 spektakli w ramach 35. Dni 
Sztuki Współczesnej w produkcji Komuny/Warszawa pt. „Manat.Romans podwodny” oraz 
„Rodos”. 
1.Spektakl Komuna/Warszawa: „Manat. Romans podwodny”, to reportaż sceniczny dotyczący 
serii wydawnictwa Harlequin z lat 90. XX wieku. Twórcy: reżyseria: Klaudia Hartung-Wójciak; 
obsada: Natasza Aleksandrowitch, Małgorzata Biela, Sebastian Grygo, Weronika Łukaszewska, 
Filip Perkowski, Marcin Wojciechowski; muzyka: Piotr Peszat; przestrzeń, scenografia: Paula 
Grocholska; reżyseria świateł: Aleksandr Prowaliński; konsultacja wokalna: Piotr Markowski, 

https://bok.bialystok.pl/wydarzenia/wydarzenie/komuna-warszawa-manat-romans-podwodny/
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Bartosz Lisik; konsultacja choreograficzna: Weronika Pelczyńska. 2.Spektakl „Rodos” tematem 
przewodnim nawiązuje do taniego odpoczynku łonie przyrody. Twórcy: koncepcja, reżyseria, 
choreografia: Wojciech Grudziński; performance: Aleksandra Bożek-Muszyńska, Wojciech 
Grudziński, Oskar Malinowski; tancerka rewiowa: Justyna Zientek; głos: Dobromir Dymecki; 
dramaturgia: Joanna Ostrowska, Paweł Soszyński; muzyka: Wojtek Blecharz; scenografia, 
wizualizacje: Rafał Dominik; reżyseria światła: Aleksandr Prowaliński; kostiumy: Natalia Mleczak; 
wideo: Bartek Zalewski 

3) Festiwal Kalejdoskop /17-20 czerwca 
Współpraca z Podlaskim Stowarzyszeniem Tańca przy organizacji festiwalu Kalejdoskop. 
Zaprezentowanie następujących form choreograficznych: 1. Spektakl  „Blask”, poruszający temat 
współczesnych kobiet i kultu młodości. Twórcy: choreografia/ reżyseria: Jakub Lewandowski; 
kreacja/wykonanie: Marta Bury, Sylwia Hefczyńska – Lewandowska, Eliza Hołubowska, Iwona 
Olszowska; reżyseria świateł: Paweł Murlik; muzyka: Michał Lis; kostiumy, 
scenografia:  Adrianna Gołębiewska. 2Spektakl „Poczeklnia”, dotyczący czasu i jego 
subiektywnego postrzegania. Twórcy:choreografia: Karolina Garbacik; muzyka: Adrian Jakuć- 
Łukaszewicz; scenografia: Paweł Dudko, Małgorzata Tarasewicz-Wosik; kostiumy: Łucja 
Grzeszczyk; wykonanie: Dorota Baranowska, Katarzyna Wiktorko, Julia Dondziło, Tomasz 
Graczyk; produkcja: Studio Działań Kreatywnych DanceOFFnia. 3. Spektakl „Części ciała”, to 
spektakl będący efektem choreograficznej fascynacji twarzą. Twórcy: choreografia, 
wykonanie: Ramona Nagabczyńska-de Barbaro; współpraca dramaturgiczna: Mateusz 
Szymanówka i Agata Siniarska; opieka artystyczna: Philippe Riéra; muzyka: Georges Bizet, 
Vincenzo Bellini, Mina, Prince; światła, projekcje: Jędrzej Jęcikowski; kostiumy/rekwizyty: Nagi 
Gianni, produkcja: Fundacja Burdąg. 4. Krótkie formy choreograficzne: "Untold manifesto"Joanna 
Brodniak, "Device" Marcin Motyl  „Preludium czułości” Marzena Kobryń, „APHONIA…” Anna 
Burek,  „ANTROPOLO” Izabela Zawadzka, Jakub Mędrzycki  „Pola – obraz dźwięku samotności”  
Karolina Kardasz.5. Koniec Wielkiej Wojny, Teatr Dada von Bzdülöw, Twórcy: reżyseria: Leszek 
Bzdyl & Katarzyna Chmielewska; choreografia i wykonie: Katarzyna Chmielewska, Katarzyna 
Ustowska, Leszek Bzdyl, Piotr Stanek, Wojan Trocki; muzyka: Mikołaj Trzaska i Nagrobki 
(Maciek Salamon, Adam Witkowski); kostiumy: Milena Czarnik; reżyseria świateł: Michał 
Kołodziej; produkcja: Stowarzyszenie “Teatr Dada von Bzdülow”, Teatr Wybrzeże, Gdańsk 

4) Spektakl GraFeet"/ 26 czerwca  
Współpraca z l'Association du Developpment Artistique « KOLEKTIVART » przy wystawieniu 
spektaklu GraFeet, skierowanego do najmłodszych, będącego połączeniem tańca i grafiki. 
Twórcy: reżyseria : Małgorzata Dębska; interpretacja : Thomas Comby – rysunek, Julia Dondzilo 
– taniec; muzyka : Johann Sebastian Bach, Nicholas Hooper w interpretacji Valentiny Kadhom; 
scenografia: Thomas Comby; realizacja: Compagnie de danse Julia Dondzilo.      

5) Projekt "Stetlfest"/12.07 
Współpraca z Teatrem Latarnia przy projekcie „Stetlfest”, poświęconego kulturze muzycznej                       
i tanecznej małych miasteczek żydowskich polsko-białoruskiego pogranicza oraz jego obsługa 
techniczna. 

 

12.5. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku 

W roku akademickim 2020/2021 działalność Fundacji UwB była znacznie ograniczona z powodu 
pandemii. Zrealizowane zostały następująca działania: 
1. Publikacja książki Twórczość Wiesława Kazaneckiego oraz laureatów nagrody literackiej jego imienia, 
Białystok 2020.  

Dzięki dotacji w wysokości 10 000 zł, pozyskanej od Urzędu Miejskiego w Białymstoku Fundacja 
UwB wydała książkę Twórczość Wiesława Kazaneckiego oraz laureatów nagrody literackiej jego imienia 
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pod redakcją Marka Kochanowskiego i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej. Współwydawcami są 
Wydawnictwo UwB oraz Wydział Filologiczny UwB, który miał również swój udział w sfinansowaniu 
publikacji. W książce znalazły się artykuły autorstwa literaturoznawców z Uniwersytetu w Białymstoku, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem namysłu badaczy, obok twórczości 
Wiesława Kazaneckiego, były teksty Ignacego Karpowicza, Michała Książka, Włodzimierza Pawluczuka, 
Anny Kamińskiej czy Edwarda Redlińskiego. Recenzowana publikacja stanowi 4. tom serii „Biała Seria. 
Podlaski Regionalizm Literacki”. Nakład liczy 200 egzemplarzy, książka jest też  
w całości dostępna w Repozytorium UwB. 
2. Fundusz Pomocy Stypendialnej 

Na mocy decyzji Rady Funduszu z dn. 28.09.2021 w roku akademickim 2020/21 przyznano 
stypendia w wysokości 170 zł miesięcznie dla 4 osób. Stan Funduszu na dzień 28.09.2020 wynosił 
3460,60 zł. W okresie od 1.10.2020 roku do 6.08.2021 roku przychody Funduszu pochodzące                              
z darowizn przekazanych przez pracowników Uniwersytetu za pośrednictwem Sekcji Płac wyniosły                       
w sumie 5641,00 zł. Od dn. 1 grudnia 2020 roku (z wyrównaniem za okres wrzesień – listopad 2020) do 
30.06.2021 roku wypłacono z Funduszu stypendia na łączną kwotę 6800,00 zł. Koszty administrowania 
Funduszem wyniosły zaś 6 zł. Stan Funduszu na dzień 6.08.2021 roku wynosi 2295,60 zł. 
3. Fundusz na rzecz Julii i Kamila Sosnowskich 

Uchwałą Zarządu Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 września 2020 roku utworzony 
został, z inicjatywy pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu w Białymstoku, „Fundusz na rzecz Julii i Kamila Sosnowskich”, którego celem jest finansowe 
wsparcie dzieci zmarłego pracownika tego Zakładu. Na Fundusz składają się darowizny przekazane na 
ten cel jako dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. W okresie od 28.09.2020 do 21.06.2021 
wpłynęło na Fundusz 23 695,00 zł. Kwotę tę przelano w dwóch transzach: 16 045 zł (10.11.2020)                             
i 7 650,00 zł (21.06.2021). 
4. Działalność informacyjna 

Informacje o działalności Fundacji UwB można było znaleźć przede wszystkim na profilu 
organizacji na Facebooku: http://facebook.com/fundacjauwb.  

Informacje na temat książki Twórczość Wiesława Kazaneckiego oraz laureatów nagrody literackiej 
jego imienia pojawiły się w lokalnej prasie i Radiu Białystok. 
5. Złożenie wniosków w konkursach ofert na działalność kulturalną ogłoszonych przez Urząd Miejski                        
w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przyznane dotacje umożliwią 
realizację następujących zadań: 

- ogólnopolska konferencja naukowa „Literackie Podlasie kobiet - autorki, bohaterki, czytelniczki”, 
organizowana w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. 
Wiesława Kazaneckiego we współpracy z Zespołem Badań Regionalnych UwB oraz  Katedrą 
Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych (13 września 2021, Wydział Filologiczny UwB), dotacja 
w wysokości 10 000 zł 

- program rezydencji teatralnych UCK 2021, w ramach którego zrealizowane zostaną czytania 
performatywne dramatów Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk „Burmistrz” (Teatr Latarnia) i „Walizka”                      
(z udziałem naturszczyków pracujących pod opieką Teatru Papahema). Spektaklom towarzyszyć będzie 
dyskusja z udziałem autorki dramatów. Pozyskane na ten cel środki to 17 000 zł. Czytanie odbędą się                       
w listopadzie i grudniu 2021. 

12.6. Chór Akademicki 

Rok akademicki 2020/2021 był 45. sezonem artystycznym Chóru Akademickiego Uniwersytetu  
w Białymstoku pod dyrygenturą dr hab. Edwarda Kulikowskiego, prof. UwB. Podczas minionego roku 
akademickiego zespół brał udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021,która odbyła 
się na Wydziale Nauk o Edukacji w auli dydaktyczno-widowiskowej im. Janusza Korczaka.  
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W dniach od 16 października 2020r. do 7 czerwca 2021r. z powodu stanu epidemiologicznego zespół 
zawiesił próby stacjonarne. W tym czasie odbywały się cykliczne próby w formie online na platformie 
Zoom w trakcie których dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego Uniwersytetu  
w Białymstoku dr hab. Edward Kulikowski, prof. UwB prowadził wykłady z teorii i historii muzyki. 

12.7. 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 
słuchaczy, w tym: 502 kobiet i 120 mężczyzn.  
Wykłady i współpraca z uczelniami wyższymi w Białymstoku 
W roku akademickim 2020/2021 ze względu na pandemię wykłady w UM zostały zawieszone.  
Zajęcia fakultatywne w muzeach 
W roku akademickim 2020/2021 ze względu na pandemię, zajęcia fakultatywne i koncerty w UM zostały 
zawieszone. 
Zajęcia w sekcjach 
W okresie 2020/2021 zajęcia  w sekcjach w większości zostały zawieszone. Działały jedynie                                
w ograniczonym zakresie sekcje: turystyczne, wycieczkowe, Nordic Walking, redakcyjna. 
Pozostała działalność 
Zorganizowana  została Inauguracja Roku Akademickiego w okrojonym zakresie przy ognisku z udziałem 
kierowników sekcji. 
Wszystkie zajęcia odbywały się do 15 marca 2020 r. z powodu ogłoszenia pandemii COVID 19. 
 

12.8. Klub Uczelniany AZS  
W roku akademickim 2020/2021 Klub Uczelniany AZS reprezentował Uniwersytet w Białymstoku  
w Akademickich Mistrzostwach Polski w następujących dyscyplinach sportowych:  

• w Szachach, które odbyły się w Katowicach; 

• w Pływaniu, które odbyły się w Lublinie; 

• w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Katowicach;  

• w Karate, które odbyły się we Wrocławiu. 
Studenci Uniwersytetu w Białymstoku w wyżej wymienionych zawodach zdobyli następujące miejsca, m. 
in.: 

• 27 miejsce w szachach (studenci po raz pierwszy  startowali w tej dyscyplinie); 

• 3 miejsce w klasyfikacji generalnej w skoku w dal; 

• 1 miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów w skoku w dal; 

• 3 miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów  w  sztafecie 4x 100 metrów; 

• 1 miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów w biegu na 100 metrów;  

• 7 miejsce w klasyfikacji generalnej na 100 metrów; 

• 3 miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów  w biegu na 200 metrów; 

• 3 miejsce na dystansie 100 metrów stylem zmiennym; 

• 6 miejsce w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym; 

• 5 miejsce  w kategorii kumite. 
Podczas Akademickich Mistrzostw Województwa Podlaskiego Klub Uczelniany AZS reprezentował 
Uniwersytet w Białymstoku w następujących dyscyplinach sportowych: 

• w Pływaniu kobiet i mężczyzn; 

• w Futsalu; 
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• w Lekkiej Atletyce; 

• w Biegach Długich. 
Studenci Uniwersytetu w Białymstoku w wyżej wymienionych zawodach zdobyli następujące miejsca, m. 
in.: 

• 1 miejsce w  sztafecie kobiet w pływaniu na 4x50 metrów stylem dowolnym; 

• 3 miejsce w sztafecie mężczyzn w pływaniu na 4x50 metrów stylem dowolnym; 

• 1 miejsce w pływaniu kobiet na 50 metrów stylem klasycznym; 

• 1 miejsce w pływaniu kobiet na 100 metrów stylem zmiennym; 

• 2 miejsce w pływaniu kobiet na 100 metrów stylem zmiennym 

• 3 miejsce w pływaniu kobiet na 50 metrów stylem klasycznym; 

• 3 miejsce w pływaniu kobiet na 100 metrów stylem zmiennym; 

• 3 miejsce w pływaniu kobiet na  50 metrów stylem motylkowym; 

• 3 miejsce w pływaniu mężczyzn na 50 metrów stylu motylkowym; 

• 1 miejsce w futsalu; 

• 1 miejsce w biegu na 60 metrów kobiet; 

• 2 miejsce w biegu na 60 metrów kobiet; 

• 2 miejsce w biegu na 60 metrów mężczyzn; 

• 3 miejsce w biegu na 60 metrów mężczyzn; 

• 1 miejsce w skoku wzwyż; 

• 2 miejsce w biegu mężczyzn na 3000 metrów; 

• 3 miejsce w biegu mężczyzn na 3000 metrów. 
Klub Uczelniany AZS reprezentował Uniwersytet w Białymstoku w Podlaskiej Akademickiej Ligii 
Międzyuczelnianej w następujących dyscyplinach sportowych: futsalu i pływaniu. Studenci Uniwersytetu 
w Białymstoku w wyżej wymienionych zawodach zdobyli następujące miejsca, m. in.: 

• 1 miejsce w futsalu; 

• 1 miejsce w pływaniu kobiet na 50 metrów stylem dowolnym;  

• 1 miejsce w pływaniu kobiet na 50 metrów stylem grzbietowym; 

• 1 miejsce w pływaniu kobiet na 50 metrów stylem motylkowym; 

• 1 miejsce w pływaniu kobiet na 100 metrów stylem zmiennym; 

• 2 miejsce w pływaniu mężczyzn na 50 metrów stylem grzbietowym; 

• 3 miejsce w pływaniu mężczyzn na 50 metrów stylem klasycznym; 

• 1 miejsce w sztafecie kobiet w pływaniu na 4x50 metrów stylem dowolnym; 

• 2 miejsce w sztafecie mężczyzn w pływaniu na 4x50 metrów stylem dowolnym. 

Ponadto 12 grudnia 2020r. odbył się turniej szachowy „GAMBIT” w ramach którego wzięło udział około 
20 studentów z Białostockich Uczelni. Turniej był współorganizowany przez Klub Uczelniany AZS UwB                  
i Klubem Środowiskowym AZS Województwa Podlaskiego. W turnieju studenci Uniwersytetu                             
w Białymstoku zajęli 2 i 3 miejsce. Klub Uczelniany AZS reprezentował Uniwersytet w Białymstoku 
również w zawodach ogólnych na przykład w XIX Świątecznym Nocnym Maratonie Pływackim. Podczas 
XIX edycji, która odbyła się w nocy z 12 na 13 grudnia 2020r.  na pływalni Sportowej BOSiR reprezentacja 
naszej uczelni wywalczyła 2 miejsce. Kolejną rywalizacją w szachach, w której reprezentował Uniwersytet 
w Białymstoku Klub Uczelniany AZS UwB jest „Puchar Rektora Uniwersytetu w Białymstoku”.                                  
W zawodach wzięło udział 60 zawodników z całej Polski. W tej rywalizacji zdobyte zostało 8 miejsce                     
w klasyfikacji generalnej i 2, 4 i 5 miejsce wśród studentów. 
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12.9. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Strukturę SPNJO tworzą dwa zespoły:  

•  Zespół Lektorów Języka Angielskiego (21 osób) 

• Zespół Lektorów Języka Niemieckiego, Rosyjskiego i Języków Romańskich (8 osób). 
 
Pracownicy etatowi 
Lektoraty dla studentów UwB są organizowane i przeprowadzane przez pracowników Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych. W roku akademickim 2020/21 jednostka zatrudniała na etatach 
dydaktycznych 29 osób: 2 starszych wykładowców (w tym jednego z tytułem doktora), 21 wykładowców 
(w tym dwóch z tytułem doktora) oraz 6 lektorów ( w tym jedną romanistkę na ½ etatu oraz jednego 
rusycystę z tytułem doktora na ½ etatu). 
Pracownicy zatrudnieni w ramach godzin zleconych 
W roku akademickim 2020/21 Studium zatrudniało 3 osoby w ramach godzin zleconych (po 1 nauczycielu 
języka angielskiego, francuskiego i rosyjskiego). 
Działalność naukowa i publikacje 
SPNJO posiada status jednostki dydaktycznej. Jednak kilku pracowników prowadzi również działalność 
badawczą. W czerwcu 2021 mgr Joanna Wildowicz obroniła na Wydziale Filologicznym UwB doktorat, 
opublikowała rozdział w monografii (Białystok 2020), i jest współredaktorem tomu pokonferencyjnego 
(Białystok 2020). Rozdział w monografii opublikowała także dr A. Dzięcioł-Pędich (Białystok 2020). 
Udział w konferencjach dydaktycznych i szkoleniach  
20 pracowników wzięło udział w konferencjach (przede wszystkim dydaktycznych, ale też naukowo-
dydaktycznych oraz szkoleniach, zwłaszcza w webinariach). Dr A. Dzięcioł-Pędich wygłosiła referaty na 
3 konferencjach oraz dwukrotnie organizowała i prowadziła sesję.  
Programu ERASMUS 
W roku 2020/21 4 pracowników SPNJO zakwalifikowało się do programu Erasmus + (2 os. Malaga, 
Hiszpania, sierpień 2021; 2 os. Kreta , Grecja wrzesień 2021). 
Oferta językowa 
Oferta językowa obejmuje nauczanie j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz 
łacińskiego. W ramach zajęć nauczany jest język ogólny oraz specjalistyczny.  
W roku akademickim 2020/21 najwięcej studentów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego roku 
I stopnia, pierwszego roku II stopnia, na stopniu III oraz na studiach jednolitych uczyło się języka 
angielskiego - 2997, rosyjskiego – 419 (w tym również jako drugiego języka), niemieckiego – 222 
(najczęściej jako drugiego języka), łacińskiego – 184 i francuskiego – 102. 
Na studiach niestacjonarnych odpowiednio: angielskiego - 1039, rosyjskiego – 124 i niemieckiego – 77. 
Dodatkowa bezpłatna oferta językowa 
Łacinnicy SPNJO zorganizowali dwa kursy j. łacińskiego: „Ad astra” (zaliczenie otrzymało 27 studentów) 
oraz „Wprowadzenie do łaciny prawniczej” (zaliczenie uzyskało 21 osób). 
Kursy językowe i egzaminy certyfikatowe odpłatne 
SPNJO posiada licencję na przeprowadzenie egzaminów certyfikowanych TELC (j. angielski, rosyjski) 
oraz egzaminu IELTS we współpracy z British Council.  
Wzorem ubiegłych SPNJO miało w roku 2020/21 dodatkową ofertę kursów językowych odpłatnych 
skierowaną głównie do studentów, doktorantów oraz pracowników UwB. W kursach mogły wziąć także 
osoby spoza uczelni. Zorganizowano i przeprowadzono kurs języka angielskiego przygotowujący do 
egzaminu certyfikatowego TELC na poziomie B2 (15 osób) oraz kurs języka angielskiego przygotowujący 
do egzaminu IELTS (21 osób).Na zakończenie kursu TELC B2 został przeprowadzony egzamin 
certyfikatowy, w którym udział wzięło 13 osób. 
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12.10 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Dydaktyka 
Przez pierwsze trzy tygodnie zajęcia wychowania fizycznego prowadzone były w sposób tradycyjny  
z zachowaniem ustalonych zasad sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa. Później z powodu 
dużego wzrostu zachorowań  na Covid-19 oraz wprowadzonych obostrzeń zajęcia wf prowadzone były 
zdalnie. Do kontaktu ze studentami wykorzystano USOS web oraz platformę Teams. Studenci 
otrzymywali zestawy ćwiczeń możliwe do wykonania w warunkach domowych, a w momencie kiedy było 
to możliwe zadania do wykonania na świeżym powietrzu (np. zaplanowanie i pokonanie określonej 
długości trasy rowerowej). 
Studenci otrzymywali tez pytania dotyczące dziedziny sportu. Zobowiązani byli do potwierdzania realizacji 
wysyłanych przez prowadzących zajęcia ćwiczeń oraz zadań. Hala sportowa oraz siłownia w stosownych 
momentach była dostępna dla chętnych studentów, którzy odczuwali potrzebę skorzystania z niej. 
Ponieważ zawsze ktoś z nauczycieli Studium był na hali, studenci mogli korzystać z niej w dogodnym dla 
siebie czasie. 
Udział w Palm (Podlaskiej Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej) 
Pomimo niesprzyjających warunków spowodowanych koronawirusem studenci UwB wystartowali                               
w następujących dyscyplinach sportowych związanych z tymi zawodami: pływanie, koszykówka, futsal, 
biegi przełajowe tenis stołowy i szachy. Futsal, koszykówka, tenis stołowy oraz szachy były możliwe dzięki 
udostępnieniu hali sportowej UwB oraz udzieleniu przez Studium pomocy organizacyjnej.  
Udział w AMP (Akademickich Mistrzostwach Polski) 
Studenci UwB wzięli udział w AMP (Akademickie Mistrzostwa Polski) w pływaniu, biegach przełajowych 
oraz futsalu. 
Inne wydarzeni 
29.05.2021 r. w hali sportowej UwB odbył się turniej szachowy o Puchar Rektora UwB. Nagrodę główna 
1.000 zł ufundował Rektor. Startowało ponad 60 zawodników, byli to studenci, uczniowie białostockich 
szkół oraz przyjezdni z różnych rejonów Polski. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe, 
wszyscy otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo. SWFiS w ramach Programu Społeczna 
Odpowiedzialność Nauki, Moduł- Popularyzacja nauki i promocja sportu złożyło projekt do Ministerstwa 
Edukacji i Nauki dotyczący organizacji obozów sportowych z udziałem studentów niepełnosprawnych 
 

12.11. Archiwum 
Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką ogólnouczelnianą. Zakres prac wykonanych przez 
pracowników Archiwum UwB w roku akademickim 2020/2021: 

− do magazynu Archiwum UwB, przyjęto łącznie: 2509 teczek,  

− udostępniono na miejscu na podstawie karty udostępnienia akt 17 teczek,  

− wypożyczono na podstawie karty udostępnienia akt 180 teczek, które po wykorzystaniu zostały 
zwrócone do Archiwum UwB, 

− przygotowano do brakowania 14,5 mb. dokumentacji niearchiwalnej, 

− udzielano pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku instruktażu w zakresie prowadzenia 
dokumentacji i archiwizacji dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt, 

− prowadzono na bieżąco przegląd techniczny materiałów archiwalnych kat. „A” oraz teczek 
studenckich kat. BE50, 

− sprawdzano na bieżąco stan techniczny magazynów Archiwum UwB znajdujących się przy ul. 
Pogodnej 65 i ul. Żeromskiego 1. 


