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Słowo wstępne 

Szanowni Państwo, 

przedstawiam sprawozdanie z minionego roku akademickiego. 

 

Rok akademicki 2021/22 na Uniwersytecie w Białymstoku był podsumowaniem 25-lecia 

funkcjonowania Uniwersytetu oraz zakończeniem okresu ewaluacji jednostek naukowych. Jesteśmy 

w  momencie, gdy prawie wszystkie elementy ustawy zaczynają mieć znaczenie. 

Po dwudziestu pięciu latach, pomimo dobrej ogólnej kondycji Uczelni, zmieniające się otoczenie 

implikuje potrzebę kolejnych zmian systemowych. Zmienia się struktura uczelni, przychodzą nowi studenci, 

awansują pracownicy. Tego wszystkiego udaje nam się dokonywać przy ogromnym zaangażowaniu całej 

społeczności akademickiej i wsparciu otoczenia. 

Ewaluacja i konsekwencje zmian ustawowych powodują, że szkolnictwo wyższe jest w okresie 

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

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

trudniej, co wynika w znacznej mierze z przeszłości, gdy wielkość jednostki decydowała o większości 

parametrów działalności uczelni. 

Mam jednak nadzieję, że konsekwencją ewaluacji będzie możliwość jeszcze szybszego rozwoju 

uczelni. Szczególnie, gdy chodzi o obszar badań naukowych i  prowadzenie kierunków studiów. 

Zmiany w szkolnictwie wyższym odbywają się w czasie głębokich przemian w  kraju i na świecie. 

Szereg procesów gospodarczych i społecznych przebiega zupełnie inaczej niż w ostatnich czasach 

i  powoduje powstawanie zupełnie nowych warunków działania. Wynika to z głównie ze zmian sposobów 

i  zakresu działania uczelni. Bardzo dynamiczna jest również sytuacja geopolityczna. Pytania co do 

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

Uniwersytet jako jedna z najstarszych instytucji społecznych musi stawić czoła temu wszystkiemu. To 

wyjątkowe wyzwanie, ale cała historia uczelni to historia wyzwań naukowych, których osiąganie dało 

ludzkości wiele pozytywnych efektów. 

Serdecznie dziękuję Państwu za te 25 lat. Jeszcze raz pozdrawiam społeczność akademicką 

i  przyjaciół Uniwersytetu w Białymstoku, życząc każdemu z Państwa pomyślności, zdrowia, uśmiechu 

w  kolejnym roku akademickim. 

 

Z poważaniem 

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 
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1. Władze rektorskie kadencja 2020-2024 

Rektor   

prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski  

Prorektorzy 

dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB     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 W. 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 

prof. dr hab. Adam Doliwa     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 
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dr Krzysztof Czykier       Wydział Nauk o Edukacji 

dr Rafał Rejmaniak       Wydział Prawa 

dr hab. Izabela Anna Kraśnicka     Wydział Prawa 

dr hab. Agnieszka Bołtuć      Instytut Informatyki  

mgr Łukasz Wołyniec      Instytut Socjologii 

przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów: 

Karolina Budziszewska      Wydział Chemii   

Katarzyna Gdula     Wydział Chemii 

Agnieszka Gronostajska     Wydział Nauk o Edukacji   

Tomasz Prymaka     Wydział Ekonomii i Finansów  

Ewa Weronika Putra     Wydział Nauk o Edukacji   

Wiktor Walewski     Wydział Prawa   

Jakub Wieremiejuk     Wydział Prawa   

Patrycja Wilczewska      Wydział Chemii  

Aleksandra Wiśniewska     Wydział Biologii   

Bartosz Wiśniewski     Instytut Informatyki  

mgr Aleksandra Stachelska      Wydział Prawa, przedstawiciel doktorantów 

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, prof. UwB    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, 

Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 

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  

dr Katarzyna Łyszczarz      kwestor   

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  

mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk     radca prawny 
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mgr Katarzyna Szołpińska    radca prawny 

mgr Przemysław Brzozowski      przewodniczący Rady Uczelnianej  

       Samorządu Doktorantów 

2.2. Komisje UwB i pełnomocnicy Rektora 

W roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku działały: 

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 ds. 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 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów 

Przewodniczący dr Piotr Konik 

inne komisje 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Przewodniczący dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna  

Przewodnicząca dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB 

pełnomocnicy Rektora 

ds. informacji niejawnych − mgr Piotr Kalinowski  

ds. jakości kształcenia – prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk 

ds. projektów badawczo-rozwojowych − dr Arkadiusz Niedźwiecki 

ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury − dr Katarzyna Niziołek 

ds. osób z niepełnosprawnościami − dr Patrycja Goryń 

ds. opracowania procedur przeciwdziałania dyskryminacji – prof. dr hab. Adam Doliwa 

ds. własności intelektualnej − dr Magdalena Rutkowska-Sowa 

ds. umiędzynarodowienia – dr Zofia Karczewska 
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rzecznicy  

rzecznik ds. przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie w Białymstoku – dr hab. Iwona Sierocka, 

prof. UwB 

rzecznik ds. równości płci w Uniwersytecie w Białymstoku – mgr Karolina Ferreira-Fernandes 

rzecznik dyscyplinarny UwB ds. nauczycieli akademickich – dr hab. Artur Krzysztof Modrzejewski 

rzecznik dyscyplinarny UwB ds. doktorantów – dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz 

rzecznik dyscyplinarny UwB ds. studentów – dr Rafał Rejmaniak  

2.3. Akty prawne UwB 
Uchwały Senatu 

W roku akademickim 2021/2022 Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 155 uchwał w sprawach: 

1) personalnych: 57 

 zatrudnienia na stanowisko profesora i profesora uczelni (29), 

 wniosków o nadanie odznaczeń państwowych (1), wniosków o nadanie Medalu Komisji Narodowej 

(1), nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku” (1), nadania tytułu „Ambasador 

Uniwersytetu w Białymstoku” (1), przyznania „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku” (1), nadania 

tytułu profesora-seniora Uniwersytetu w Białymstoku (1), nadania Złotego Medalu „Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis” (1), 

 nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi 

(1), 

 postępowania w sprawie nadania i nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku 

prof. dr. hab. Leonowi Tarasewiczowi (4),  

 przyznania nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (3), 

 zatrudnienia dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii (1), 

 uzupełnienia i zmian składu: Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia (4), Senackiej 

Komisji ds. Kształcenia (1), uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (1), 

uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów (2), uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej 

dla studentów o (2),  

 zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej (2),  

2) dydaktycznych, studenckich i doktoranckich: 54 

 zmian w regulaminie studiów (2),  

 regulaminu i uzgodnienia regulaminu szkół doktorskich (6), 

 określenia szczegółowych zasad wprowadzania i zastosowania rozwiązań alternatywnych wobec 

studiujących osób ze szczególnymi potrzebami (1), 

 wytycznych do przygotowywania projektów programów studiów na określonym kierunku, poziomie 

i  profilu (1),  

 ustalenia programu studiów podyplomowych (7), 

 ustalenia i zmiany programu studiów (29), 

 uchylenia uchwały Senatu w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku (2) i prowadzenia 

studiów (1), 

 uchylenia uchwały Senatu w sprawie ustalenia programu studiów (1), 

 uchylenia uchwały Senatu w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych (1), uchylenia uchwały 

Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych (5),  

 uchylenia uchwały Senatu w sprawie Zasad prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (1), 
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 ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, 

obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023 (1), 

 zmiany w obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 programie kształcenia w Szkole 

Doktorskiej Nauk Społecznych (1), 

 zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023 (1), 

 warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, 

studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 (2) oraz w roku 

akademickim 2023/2024 (1), 

 szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów 

międzynarodowych i ogólnopolskich (1), 

 zasad przyjmowania na studia od roku akademickiego 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad 

stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich (1), 

3) nauki: 12 

 sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich (2), 

 szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz 

sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej (1), 

 w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne (2), 

 nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki 

socjologiczne (1), 

 w przewodach doktorskich (6), 

4) innych istotnych dla Uniwersytetu: 32 

 Strategii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2022−2030 (1),  

 ustanowienia tytułu „Ambasador Uniwersytetu w Białymstoku” (1), 

 zmiany nazwy uczelni i wyboru patrona uczelni (3), 

 uczczenia pamięci: prof. dr hab. Elżbiety Feliksiak (1), dr hab. Haliny Krukowskiej (1), prof. dr. hab. 

Bogusława Nowowiejskiego (1), 

 realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki (2), 

 wyrażenia solidarności z Ukrainą (1), 

 zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku 

akademickim 2020/2021 (1), 

 zaopiniowania zmian w organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie w Białymstoku 

(1),  

 zatwierdzenia Zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w  sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał 

z  wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

 zatwierdzenia Zarządzenia nr 47 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał 

z  wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 zmiany Regulaminu Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii (1), 

 zmian w strukturze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (5). 
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Zarządzenia Rektora 

W roku akademickim 2020/2021 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 69 zarządzeń ustalających, 

zmieniających lub uchylających dla Uniwersytetu w Białymstoku zasady w zakresie: 

 Planu równości płci dla Uniwersytetu w Białymstoku oraz strategii działań na rzecz równości na lata 

2022–2024 (1),  

 wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 zasad raportowania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

POL-on (2), 

 zasad obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie 

organizacji i  zakresu działania archiwum zakładowego w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 harmonogramu wdrożenia teleinformatycznego systemu Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentacją (1),  

 ustalenia klas z wykazu akt, stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania 

przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, obowiązującego w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 wprowadzenia oznaczeń używanych przez rektora, prorektorów, radę uczelni i jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu w Białymstoku (4),  

 nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku (5), 

 czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał 

z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku (2),  

 powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 

w  Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi, pieczęciami, pieczątkami służbowymi 

i pieczątkami pomocniczymi  w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku (1),  

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

 Regulaminu Domu Pracy Twórczej w Szczecinowie (1),  

 zasad gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 zasad ustalania wysokości opłat (1),  

 limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 

2022/2023 (1),  

 szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w systemie 

Internetowej Rejestracji Kandydatów (1),  

 wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem oraz za przeprowadzenie 

potwierdzania efektów uczenia się dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 

2022/2023 w  Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 określenia zasad pobierania opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, 

studia drugiego stopnia  i jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2022/2023 (1),  

 organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie w Białymstoku (2),  

 dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów 

(USOS i USOSweb) (1),  
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 prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie 

w Białymstoku (2), 

 prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku 

(1),  

 organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 limitów przyjęć do szkół doktorskich na rok akademicki 2022/2023 (1),  

 szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku 

akademickim 2022/2023 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (1),  

 wyjazdów na krajowy/zagraniczny staż naukowy doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu 

w  Białymstoku (1),  

 zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół 

doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku (1),  

 określenia godzinowych stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych 

realizowanych na studiach stacjonarnych, studiach niestacjonarnych, studiach doktoranckich oraz 

w  szkołach doktorskich w roku akademickim 2022/2023 (1),  

 średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę dydaktyczną realizowaną w ramach 

rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku 2022 (1), 

 ustalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych, studiach 

doktoranckich oraz w szkołach doktorskich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 

akademickim 2022/2023 (1),  

 w sprawie stosowania nazw podstawowych jednostek organizacyjnych i filii Uniwersytetu 

w Białymstoku w tłumaczeniu na język angielski (1),  

 określenia zakresu obowiązków koordynatorów programu Erasmus+  

w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 określenia wysokości opłaty za wstęp do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora 

Andrzeja Myrchy (1),  

 Regulaminu Centrum Popularyzacji Nauki (1),  

 zasad funkcjonowania Planetarium i Obserwatorium Uniwersytetu w Białymstoku (2), 

 określenia wysokości opłaty za wstęp do Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku (1),  

 utworzenia i likwidacji studiów (4), 

 utworzenia  i likwidacji studiów podyplomowych (12),  

 utworzenia i ustalenia programu kursu dokształcającego (1). 

Decyzje Rektora 

W roku akademickim 2021/2022 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 37 decyzji w sprawie: 

 powołania: Komisji do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości  

w ramach przetargu nieograniczonego pisemnego (1), Zespołu ds. równości płci w Uniwersytecie 

w  Białymstoku (1), Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 (1), komisji 

do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (2), 

komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (1), 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów (1), Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

ds. Studentów (1),  
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 powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: 

„Przeprowadzenie analizy Procesów Zarządczych (PZ) w Uniwersytecie w Białymstoku wraz 

z opisem struktur danych, implementacją wybranych PZ z wykorzystaniem narzędzia Workflow klasy 

BPMS (Workflow) oraz Szyny Danych klasy ESB (ESB) oraz wdrożeniem produkcyjnym wybranych 

PZ” (1), 

 powołania, uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów 

doktoranckich (7), Doktoranckich Komisji Stypendialnych (7), 

 uzupełnienia składu Rady Bibliotecznej w Uniwersytecie w Białymstoku (1), 

 powołania, zmiany składu: Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie 

w Białymstoku (3), komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk 

Humanistycznych (3), 

 zmiany składu: pozawydziałowej komisji oceniającej (1), Rady Szkoły Doktorskiej Nauk 

Humanistycznych (1),  

 przyznanych ról w Systemie Ewaluacji Dorobku Naukowego (4), 

 wyodrębnienia miejsca w celu magazynowania zbiorów archeologicznych (1). 

Komunikaty 

W roku akademickim 2021/2022 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 27 komunikatów w sprawie: 

 określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku (1), Kanclerza  

Uniwersytetu w Białymstoku (1), 

 składu rad dyscyplin (13),  

 wskazania platformy edukacyjnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych, komunikacji z uczestnikami 

zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku (1),  

 opłat za korzystanie z domu studenta od roku akademickiego 2022/2023 (1), 

 limitów miejsc przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w roku akademickim 

2022/2023 (1), 

 szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń 

na rok akademicki 2021/2022 (1), 

 wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów 

doktoranckich w roku akademickim 2021/2022 (2), 

 wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu 

w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022 (1) i w 2022/2023 (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 2021/2022 (1),  

 wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium 

socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku 

akademickim 2021/2022 (1), 

 wysokości: świadczeń socjalnych i tabel dopłat na 2022 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku (1), świadczeń socjalnych na 2022 r. z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku (1). 

Obwieszczenia 

W roku akademickim 2021/2022 Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wydał 3 obwieszczenia w sprawie: 

 ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2538 Senatu Uniwersytetu  

w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich (1), 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2021/2022 

14 

 

 sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu  

w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Wczesne 

Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcia Rodziny (1), 

 o sprostowaniu błędu (1). 

 

2.4. Jednostki organizacyjne 

Wydziały 

Wydział Biologii 

Wydział Chemii 

Wydział Ekonomii i Finansów 

Wydział Filologiczny 

Wydział Fizyki 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Wydział Matematyki  

Wydział Nauk o Edukacji 

Wydział Prawa 

Instytuty 

Instytut Filozofii 

Instytut Informatyki 

Instytut Socjologii 

Instytut Studiów Kulturowych 

Instytut Zarządzania 

Filie 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

Jednostki ogólnouczelniane 

Archiwum 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 

Centrum Popularyzacji Nauki 

Katedra Teologii Katolickiej 

Katedra Teologii Prawosławnej 

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  
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3. Studia i studenci 
3.1. Rekrutacja na studia  

O przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022 ubiegało się 8 171 

kandydatów. W wyniku rekrutacji przyjęto na pierwszy rok studiów łącznie 3 811 osób, w tym: na studia 

stacjonarne 2 907 osób (na studia pierwszego stopnia 1779, na studia jednolite magisterskie 358, na studia 

drugiego stopnia 770) oraz na studia niestacjonarne 904 osoby (na studia pierwszego stopnia 420, na studia 

jednolite magisterskie 113, na studia drugiego stopnia 371). W porównaniu do wyników rekrutacji z roku 

ubiegłego łączna liczba przyjętych na studia zwiększyła się o 136 osób.  

Na studiach stacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami, ze względu na liczbę zapisów, były: ekonomia 

(561 kandydatów na 180 miejsc), prawo (502/190), filologia angielska (434/90), kryminologia (384/25), 

zarządzanie (375/90), informatyka (266/120). 

Ze względu na liczbę osób przypadających na jedno miejsce największym zainteresowaniem cieszyły się 

kierunki: kryminologia (15,36), administracja (7,2), bezpieczeństwo i prawo (7,04), filologia, język angielski 

stosowany, z hiszpańskim (6,73), filologia angielska (4,82), zarządzanie (4,16).  

Szczegółowe informacje dotyczące wyników rekrutacji na kierunki studiów w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych w roku sprawozdawczym zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 

Jednostka Kierunek studiów 

Liczba przyjętych na 

poszczególne formy 

studiów  

w roku akademickim 

2021/2022 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Wydział Biologii 

Biologia 72 0 

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym 7 0 

Mikrobiologia 15 0 

Ekobiznes 23 0 

Wydział Chemii 

Chemia 72 0 

Chemia kryminalistyczna i sądowa 16 0 

Jakość i bezpieczeństwo środowiska 0 0 

Wydział Ekonomii i  Finansów 

Ekonomia 324 148 

Ekonomiczno-prawny 93 0 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 50 0 

Wydział Filologiczny 

Filologia polska 50 0 

Filologia, w tym: 433 0 

Filologia, filologia angielska 140 0 

Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim 30 0 

Filologia, filologia angielska z językiem niemieckim 40 0 

Filologia, język angielski stosowany, z rosyjskim 38 0 

Filologia, filologia francuska od podstaw 24 0 

Język francuski stosowany, z hiszpańskim 32 0 

Język francuski, z angielskim – profil tłumaczeniowy 30 0 

Filologia angielska z elementami translatoryki 24 0 

Filologia, filologia rosyjska 21 0 

Filologia, filologia rosyjska – komunikacja językowa 

w sferze biznesu 
20 0 

Filologia, filologia rosyjska – przekładoznawstwo  34 0 
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Filologia obca nauczycielska 22 0 

Filologia polska nauczycielska 14 0 

Wydział Fizyki Fizyka 31 0 

Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych 

Historia 58 0 

Stosunki międzynarodowe 79 0 

Studia wschodnie 0 0 

Wydział Matematyki Matematyka 47 0 

Wydział Nauk o Edukacji  

Pedagogika 114 112 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 122 53 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 81 29 

Pedagogika resocjalizacyjna 75 35 

Pedagogika specjalna 35 0 

Praca socjalna 29 24 

Wydział Prawa 

Administracja 56 81 

Bezpieczeństwo i prawo 53 94 

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa 0 50 

Kryminologia 62 109 

Prawo 201 60 

Prawo i podatki w biznesie 0 28 

Instytut Filozofii 

Filozofia 14 0 

Filozofia i etyka 15 0 

Kognitywistyka i komunikacja 62 0 

Instytut Informatyki 
Informatyka 172 0 

Informatyka i ekonometria 0 0 

Instytut Socjologii Socjologia 74 0 

Instytut Studiów Kulturowych Kulturoznawstwo 65 0 

Instytut Zarządzania Zarządzanie 176 81 

Filia Uniwersytetu  

w Białymstoku w Wilnie, Wydział 

Ekonomiczno-Informatyczny  

Ekonomia 48 0 

Europeistyka 23 0 

Informatyka 24 0 

Razem 2907 904 

Tabela 2. Kierunki studiów nieuruchomione w roku akademickim 2021/2022 

Jednostka Kierunek studiów 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Wydział Chemii jakość i bezpieczeństwo środowiska 

Wydział Filologii 
filologia, moduł specjalizacyjny filologia rosyjska (oferta 

edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka 

rosyjskiego) 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych studia wschodnie 

Instytut Informatyki informatyka i ekonometria 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Wydział Nauk o Edukacji praca socjalna  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Wydział Nauk o Edukacji praca socjalna  
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Studia niestacjonarne jednolite magisterskie 

Wydział Nauk o Edukacji pedagogika specjalna  

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2022/2023 rozpoczęła się 1 czerwca. 

O  przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku ubiegało się 7 505 kandydatów. Na stacjonarne studia 

pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, przy liczbie miejsc 2 455 osób, przyjęto 2 079 osób. 

W przypadku studiów drugiego stopnia, przy liczbie miejsc 1 005, na I rok studiów przyjęto 643 osoby. 

Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, przy liczbie miejsc 660, przyjęto 454 

osoby, natomiast na studia drugiego stopnia, przy liczbie miejsc 510, przyjęto 282 osoby. 

Tabela 3. Rekrutacja w latach 2018−2022 

3.2. Kształcenie w liczbach 

Uniwersytet w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022 kształcił na wszystkich formach prowadzonych 

studiów łącznie 9 115 studentów, w tym 8 408 studentów studiów wyższych, 281 doktorantów oraz 426 

słuchaczy studiów podyplomowych.  

Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów i formach kształcenia 

Z łącznej liczby 8 408 studentów studiów wyższych (według stanu na dzień 31.12.2021 r.) na studiach 

stacjonarnych kształciło się 6 265 studentów, a na studiach niestacjonarnych – 2 134 studentów. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby studentów z podziałem na kierunki i lata studiów w roku 

sprawozdawczym przedstawiono w tabelach. 

Tabela 4. Studenci studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 i 2020/2021 

Jednostka/Kierunek 
Rok studiów II 

stopień 

Liczba 

studentów 
2020/2021 

I II III IV V 

Wydział Biologii 64 38 57 0 0 102 261 300 

Biologia 30 19 31 0 0 83 163 202 

Biologia z przygotowaniem 

pedagogicznym 
0 0 0 0 0 19 19 16 

Ekobiznes 21 10 26 0 0 0 57 68 

Mikrobiologia 13 9 0 0 0 0 22 14 

Studia/  

Rok akademicki 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Stacjonarne 

I stopnia 5768 1843 5060 1704 5027 1654 4814 1779 5048 1748 

II stopnia 1469 842 1294 796 1106 787 1055 770 877 643 

Jednolite 

magisterskie 
494 198 796 420 664 333 751 358 669 331 

Razem 7731 2883 7150 2920 6797 2774 6620 2907 6594 2722 

Niestacjonarne 

I stopnia 882 312 775 376 826 371 839 420 743 361 

II stopnia 614 280 542 365 651 438 508 371 357 282 

Jednolite 

magisterskie 
114 46 113 62 187 92 204 113 171 93 

Razem 1610 638 1430 803 1664 901 1551 904 1271 736 

Ogółem 9341 3521 8580 3723 8461 3675 8171 3811 7905 3458 
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Wydział Chemii 32 29 29 0 0 80 170 206 

Chemia 32 24 29 0 0 58 143 166 

Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 22 22 23 

Ochrona środowiska 0 0 0 0 0 0 0 9 

Jakość i bezpieczeństwo środowiska 0 5 0 0 0 0 5 8 

Wydział Ekonomii i Finansów 300 249 209 0 0 240 998 1029 

Ekonomia 188 154 135 0 0 202 679 703 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 
29 20 19 0 0 38 106 129 

Ekonomiczno-prawny 83 75 55 0 0 0 213 197 

Wydział Filologiczny 329 236 194 0 0 226 985 978 

Filologia 302 205 162  0 166 835 839 

Filologia obca nauczycielska 0 0 0 0 0 20 20 0 

Filologia polska 27 31 32 0 0 26 116 139 

Filologia polska nauczycielska 0 0 0 0 0 14 14 0 

Wydział Fizyki 21 13 4 0 0 12 50 66 

Fizyka 21 13 4 0 0 12 50 66 

Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych 
85 92 88 0 0 76 341 426 

Historia 33 34 31 0 0 42 140 155 

Studia wschodnie 0 0 7 0 0 0 7 17 

Stosunki międzynarodowe 52 58 50 0 0 34 194 254 

Wydział Matematyki 25 10 32 0 0 23 90 96 

Matematyka 25 10 32 0 0 23 90 96 

Wydział Nauk o Edukacji 389 217 231 0 1 207 954 934 

Praca socjalna 25 22 30 0 0 1 78 94 

Pedagogika 0 0 81 0 0 206 287 443 

Pedagogika przedszkolna 

i  wczesnoszkolna 
102 96 93 0 1 0 292 261 

Pedagogika specjalna 30 24 27 0 0 0 81 53 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza 
62 40 0 0 0 0 102 43 

Pedagogika resocjalizacyjna 70 35 0 0 0 0 105 40 

Wydział Prawa 242 230 204 182 171 144 1173 1189 

Administracja 25 19 22 0 0 48 114 110 

Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 0 0 21 

Bezpieczeństwo i prawo 24 21 16 0 0 43 96 86 

Kryminologia 23 25 21 0 0 53 122 117 

Prawo 170 165 143 182 171 0 831 855 

Instytut Filozofii 64 47 57 0 0 18 186 199 

Filozofia 0 0 0 0 0 18 18 10 

Filozofia i etyka 11 8 9 0 0 0 28 43 

Kognitywistyka i komunikacja 53 39 48 0 0 0 140 146 

Instytut Informatyki 116 61 59 0 0 65 301 298 

Informatyka i ekonometria 0 0 14 0 0 0 14 39 

Informatyka 116 61 45 0 0 65 287 259 

Instytut Socjologii 39 28 22 0 0 31 120 108 
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Socjologia 39 28 22 0 0 31 120 108 

Instytut Studiów Kulturowych 34 40 25 0 0 51 150 171 

Kulturoznawstwo 34 40 25 0 0 51 150 171 

Instytut Zarządzania 88 72 56 0 0 76 292 262 

Zarządzanie 88 72 56 0 0 76 292 262 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku 

w  Wilnie, Wydział Ekonomiczno-

Informatyczny 

65 64 56 0 0 18 203 227 

Ekonomia 26 27 21 0 0 18 92 100 

Informatyka 19 20 6 0 0 0 45 58 

Europeistyka 20 17 29 0 0 0 66 69 

Razem 1793 1426 1323 182 172 1369 6265 6489 

Tabela 5. Studenci studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 i 2020/2021 

Jednostka/Kierunek 
Rok studiów II 

stopień 

Liczba 

studentów 

2020/ 

2021 I II III IV V 

Wydział Ekonomii i Finansów 77 67 82 0 0 135 361 389 

Ekonomia 77 67 82 0 0 135 361 389 

Wydział Nauk o Edukacji 127 108 53 0 0 340 628 528 

Praca socjalna 0 15 0 0 0 35 50 35 

Pedagogika 0 0 53 0 0 305 358 391 

Pedagogika przedszkolna 

i  wczesnoszkolna 
57 43 0 0 0 0 100 47 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza 
32 30 0 0 0 0 62 31 

Pedagogika resocjalizacyjna 38 20 0 0 0 0 58 24 

Wydział Prawa 247 166 239 37 58 270 1017 1036 

Prawo 49 37 44 37 58 0 225 241 

Prawo i podatki w biznesie 28 0 0 0 0 0 28 0 

Administracja 36 34 46 0 0 106 222 275 

Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 0 0 63 

Bezpieczeństwo i prawo 62 45 68 0 0 52 227 178 

Doradztwo podatkowe 

i  administracja skarbowa 
0 0 0 0 0 44 44 0 

Kryminologia 72 50 81 0 0 68 271 279 

Instytut Zarządzania 53 39 0 0 0 45 137 77 

Zarządzanie 53 39 0 0 0 45 137 77 

Razem 504 380 374 37 58 790 2143 2030 

Studenci niepełnosprawni  

Uniwersytet w Białymstoku stwarza coraz lepsze warunki dostępu do studiów osobom 

z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów 

z niepełnosprawnościami w  ramach 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 650 sztuk różnego 

rodzaju materiałów dydaktycznych w  różnych formach adaptacji, również w językach obcych, a także 
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wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi, 

studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi oraz z  niepełnosprawnością mowy. 

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet w Białymstoku kontynuował realizację projektu zgodnie 

z umową nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00 z dnia 27.11.2020 r. o dofinansowanie projektu „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 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku studiowało 174 studentów 

z  niepełnosprawnościami. 

Tabela 6. Liczba studentów z niepełnosprawnościami na poszczególnych wydziałach (stan na dzień 

31.12.2021 r.) 

Jednostka Liczba studentów 

Wydział Biologii 7 

Wydział Chemii 3 

Wydział Ekonomii i Finansów 21 

Wydział Filologiczny 36 

Wydział Fizyki 1 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 19 

Wydział Matematyki 1 

Wydział Nauk o Edukacji 29 

Wydział Prawa 32 

Instytut Filozofii 1 

Instytut Informatyki 6 

Instytut Socjologii 4 

Instytut Studiów Kulturowych 7 

Instytut Zarządzania 7 

Razem 174 

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 52 studentów.  

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 

z zaburzeniami poznawczymi, wsparcie studentów z zaburzeniami psychicznymi. Dotychczas przeszkolono 

419 pracowników UwB. W ramach projektu realizowane są również bezpłatne konsultacje z psychologiem. 

Ze wsparcia skorzystało 54 studentów.  

Studenci zagraniczni  

W roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku kształciło się 434 cudzoziemców.  

Tabela 7. Studenci zagraniczni na UwB 

Kraj Liczba studentów 

Białoruś 210 

Czechy 1 
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Rosja 5 

Litwa 205 

Łotwa 1 

Tanzania 1 

Ukraina 10 

Włochy 1 

Razem 434 

 

Absolwenci  

W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Białymstoku opuściło (według stanu systemu USOS na dzień 

30.09.2022 r.) 2 180 absolwentów. Z tego grona 136 osób otrzymało dyplom honorowy, co stanowi 6,23% 

ogółu absolwentów (według danych na dzień 30.09.2022 r.)  

Tabela 8. Liczba absolwentów i przyznanych dyplomów honorowych 

Jednostka Liczba absolwentów 
Liczba dyplomów 

honorowych 

Wydział Biologii 96 8 

Wydział Chemii 58 3 

Wydział Ekonomii i Finansów 408 21 

Wydział Filologiczny 237 25 

Wydział Fizyki 8 1 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 97 5 

Wydział Matematyki 27 2 

Wydział Nauk o Edukacji 413 32 

Wydział Prawa 550 24 

Instytut Filozofii 39 1 

Instytut Informatyki 63 2 

Instytut Socjologii 24 2 

Instytut Studiów Kulturowych 37 6 

Instytut Zarządzania 88 4 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
35 0 

Razem 2180 136 

Od chwili utworzenia Uniwersytetu w Białymstoku, na 80 579 (według stanu na dzień 30.09.2022 r.) 

wypromowanych absolwentów, dyplom honorowy uzyskało 2 727 studentów wyróżniających się bardzo 

dobrymi wynikami w nauce, co stanowi 3,38% ogółu absolwentów (według stanu na dzień 30.09.2022 r.). 

3.3. Jakość kształcenia  

Akredytacje 

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

Biologia. Uchwała z dnia 9.06.2022 r. pozytywna  następna ocena 2027/2028 

Ekobiznes. Uchwała z dnia 14.09.2022 r. pozytywna  następna ocena 2027/2028 

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

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. 

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

Socjologia. Uchwała z dnia 10.02.2022 r. pozytywna  następna ocena 2027/2028 

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 

Ocena zewnętrzna 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie – ocena pozytywna, decyzja z dnia 27.03.2015 r., Centrum 

Oceny Jakości Studiów Republiki Litewskiej. 

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia w okresie sprawozdawczym dokonał analizy sprawozdań 

z działania systemów zapewnienia jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu 

w Białymstoku oraz zorganizował IV uczelniane seminarium „Jakość kształcenia w UwB”. 

 

3.4. Działalność studencka   

Samorząd Studencki  

W roku akademickim 2021/2022 Parlament Studencki wspomagał finansowo organizacje działające na 

naszym Uniwersytecie. Chcąc jak najbardziej zaktywizować koła do działalności naukowej Parlament 

Studencki przyznał dotacje na projekty i przedsięwzięcia spełniające kryteria organizowanego konkursu.   

W roku kalendarzowym 2021/2022 Parlament Studencki wydawał również biuletyn działalności PS UwB – 

„Prasówka”, w którym co miesiąc podsumowywał najważniejsze wydarzenia i wiadomości, a  także tworzył 

artykuły z ciekawymi informacjami dla studentów. Poprzez liczne konkursy, quizy z nagrodami, które cieszyły 

się ogromnym zainteresowaniem czy też wspólne oglądanie filmów – samorządowcy starali się na nowo 

zaktywizować jak największą liczbę studentów UwB. Parlament Studencki zapoczątkował również podcast  

qLISY, członkowie Parlamentu Studenckiego reprezentowali Uniwersytet w Białymstoku w ogólnopolskich 

wydarzeniach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zaś przedstawiciele PS UwB brali udział 

w  zjazdach Forum Uniwersytetów Polskich. Oprócz tego Parlament Studencki zdecydował się również na 

zmianę swojego logo. 

Wśród projektów zrealizowanych przez Parlament Studencki w roku akademickim 2021/2022 znalazły się 

m.in.: 

 Akcja Integracja! – w drugiej edycji wspólnej integracji udział wzięli członkowie uczelnianych 

organizacji studenckich, czyli kół naukowych, zespołów artystycznych, sportowych i stowarzyszeń 

działających na Uniwersytecie w Białymstoku.  

 Student’s Rights Challenge – edycja konkursu, którego celem jest przystępne przedstawienie 

i  przyswojenie praw oraz obowiązków studenta. Uczestnicy SRC przechodząc przez wyzwania 

i  zagadki musieli wykorzystywać swoją wiedzę na temat Uniwersytetu, a przy tym zyskali wiele 

nowych umiejętności.  
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 Bluzy PS UwB – Parlament Studencki, jak co roku, pośredniczył w sprzedaży bluz z godłem UwB 

oraz z logiem Parlamentu Studenckiego. 

 Szkolenie z praw i obowiązków studenta – przedstawiciele Parlamentu Studenckiego, jak co 

roku, przygotowani przez ekspertów z PSRP, przeszkolili 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 mówić w sposób przystępny, a zarazem niezwykle inspirujący. Tegoroczna VI edycja 

Kreatywnych Rozmów o Nauce dotyczyła tematu „Zmiany w nowym tysiącleciu”. 

 Plebiscyt „żUwBry, czyli żuberki sukcesu UwB” – wydarzenie organizowane przez Parlament 

Studencki dla Rad Samorządu Studenckiego, kół naukowych czy organizacji studenckich. Celem 

Plebiscytu było wskazanie najbardziej aktywnych i zaangażowanych Rad Samorządu 

Studenckiego, kół naukowych oraz organizacji studenckich UwB. Plebiscyt polegał na 

wyselekcjonowaniu w drodze głosowania najlepszych, najbardziej aktywnych oraz 

najciekawszych pomysłów RSS-ów, kół naukowych oraz organizacji studenckich Uniwersytetu 

w Białymstoku w kategoriach: najlepiej prowadzony fanpage, najlepiej prowadzony Instagram, 

najlepsze dni wydziału, najlepszy projekt wydziałowy, najlepsze wydarzenie, najaktywniejszy 

RSS, najaktywniejsze koło/organizacja, najbardziej lubiany RSS. 

 Mikołajki do kwadratu – wydarzenie online zorganizowane przez Parlament Studencki. Studenci 

przygotowali wiele gier, w których uczestnicy musieli się wykazać kreatywnością, samodzielnością 

i pomysłowością. 

 Filmowy kwiecień – Parlament Studencki zorganizował kino letnie, na którym zaprezentowano 

takie filmy jak: „The Ring”, „Jak wytresować smoka” czy „Pitch Perfekt”. 

 Bal Samorządowca – z okazji 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku Parlament Studencki zaprosił 

najaktywniejszych żaków na wspólne świętowanie zbliżającego się zakończenia roku, który 

zaowocował wieloma projektami. 

 Gra miejska – w tegorocznej edycji Gry miejskiej w stylu Marvela, która odbyła się 26 maja 2022 r. 

uczestnicy mieli okazję wcielić się w agentów TARCZY. 

 Uniwersalia – w ramach wydarzenia miał miejsce koncert artystów: Lordofon, DOTS, Mery 

Spolsky, Kacperczyk. Do dyspozycji gości była strefa gastronomiczna oraz tzw. „strefa chillout’u”. 

Patronami wydarzenia byli: Województwo Podlaskie oraz Radio ESKA, natomiast sponsoringiem 

Uniwersalia objął SkyClub oraz Miły Burger.  

 Noc w Bibliotece – w dniach 6−8−10 czerwca Parlament Studencki zorganizował możliwość 

skorzystania z Biblioteki w godzinach wieczornych. Było to spowodowane zbliżającą się sesją 

egzaminacyjną. Oprócz dostępu do księgozbiorów na studentów czekała też: kawa, ciastka, 

wykłady. 

Organizacje studenckie  

W Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022 działało 8 organizacji studenckich. 

W ramach swojej działalności studenci zorganizowali imprezy cykliczne tj. Dni Edukacji Prawniczej, ELSA 

Day, Dni Adaptacyjne ELSA Białystok, Wampiriadę, KazuELSA, Program Mentor. 

Studenci zrealizowali wiele interesujących projektów, z których na szczególna uwagę zasługują: 

 Active Erasmus – projekt zorganizowany przez Erasmus Student Network UwB Białystok, 

którego celem była aktywizacja Erasmusów oraz zachęcenie ich do szeroko pojętej aktywności 

fizycznej, jak również jej promowanie.  
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 Earth Day – sprzątanie świata – wydarzenie zorganizowane przez Erasmus Student Network 

UwB Białystok w dniu 29 kwietnia 2022 r., w ramach którego członkowie Erasmus Student Network 

UwB Białystok oraz studenci z programu Erasmus wzięli udział w sprzątaniu obszaru Lasu 

Turczyńskiego. Wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem. 

 Akademia Praktykanta – wydarzenie zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie 

Studentów Prawa ELSA Białystok w dniu 25 października 2021 r. Akademia Praktykanta to 

warsztaty przygotowujące studentów do wykonywania praktycznych umiejętności w zawodzie 

prawnika. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sposobami sporządzania najważniejszych 

pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych. Poruszona została 

także problematyka szczególnych trudności w pisaniu niektórych pism. 

 Ogólnopolskie Seminarium Prawa budowlanego „Konstrukcja paragrafów” – wydarzenie 

zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok dnia 

27 kwietnia 2022 r. odbyło się w formie online i składało się z dwóch paneli: panelu eksperckiego 

oraz studencko-doktoranckiego (uczestnicy prezentowali abstrakty wyłonione naborem). 

W  Ogólnopolskim Seminarium Prawa budowlanego wzięli czynny udział uczestnicy z 7 ośrodków 

akademickich w tym: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. 

 Dyplomatyczne ABC, czyli o co chodzi w pracy MSZ? – wydarzenie zorganizowane przez 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok dnia 10 maja 2022 r., które 

poprowadził zastępca Dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ. Można było dowiedzieć się, 

jak wygląda praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.  

 Dezinformacja, czyli jak nie stracić czujności i być bezpiecznym? – wydarzenie 

zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok w dniu 

10 maja 2022 r. W trakcie prelekcji został poruszony temat wykorzystywania dezinformacji jako 

narzędzia ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw (element cyberwojny, fake newsów, 

sposobów walki z dezinformacją i  samodzielnej weryfikacji treści) oraz jak ważną rolę odgrywa 

ten rodzaj konfliktu. Partnerem wydarzenia był Europe Direct Podlaskie. 

 Akademia „Kryzys migracyjny na granicy RP” – wydarzenie zorganizowane przez Studenckie 

Stowarzyszenie Patriotyczne w dniu 28 października 2021 r. W spotkaniu udział wzięło około 20 

studentów z Białegostoku i innych części Polski. Celem spotkania było przedstawienie prawnych 

aspektów kryzysu migracyjnego na granicy RP. W ramach prelekcji zaprezentowano około 8-

godzinne wykłady na następujące tematy: czym dokładnie jest status uchodźcy, na czym polega 

zjawisko „szantażu migracyjnego”. 

 „O ustroju Republiki Weneckiej” – wykład zorganizowany przez Studenckie Towarzystwo 

Patriotyczne w dniu 5 kwietnia 2022 r., w którym uczestniczyło 11 osób. Celem spotkania było 

przedstawienie specyfiki ustroju Republiki Weneckiej, zaś efektem wydarzenia było 

zaprezentowanie tego historycznego państwa za pomocą 2-godzinnego wykładu, zakończonego 

następnie dyskusją. 

 „Ustrój monarchii tradycjonalistycznej” – wykład zorganizowany przez Studenckie 

Towarzystwo Patriotyczne w dniu 2 czerwca 2022 r. Celem wydarzenia było pokazanie 

najważniejszych cech ustroju, jakim jest monarchia tradycjonalistyczna. Efektem spotkania była 

analiza danego systemu za pomocą 2-godzinnego wykładu, zakończonego dyskusją. 

 „Z miłości do przyrody – o Janie Gwalbercie Pawlikowskim” – spotkanie zorganizowane 

przez Studenckie Towarzystwo Patriotyczne w dniu 9 czerwca 2022 r. Celem spotkania było 
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zaprezentowanie postaci Jana Gwalberta Pawlikowskiego, pioniera prawnej ochrony przyrody 

w  Polsce. Efektem wydarzenia było zorganizowanie spotkania, na którym rozdysponowano 

studentom materiały edukacyjne. 

 Wampiriada – cykliczny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów UwB, promujący 

bezinteresowne pomaganie innym poprzez oddawanie krwi, zapisy do bazy potencjalnych 

dawców szpiku oraz szerzenie idei ratowania życia. Białostocka edycja Wampiriady jest tą 

najpopularniejszą w całym kraju, m.in. dzięki koszulkom z unikalnymi grafikami, które dostają 

osoby oddające krew. Projekt jest realizowany we współpracy z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Białymstoku. 

 Zasłuchani – Poznaj Radio z NZS – projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów mający 

przybliżyć społeczności akademickiej i nie tylko radiową rzeczywistość obfitującą w dźwięki 

i muzykę. Jest to nowy projekt NZS realizowany we współpracy z Polskim Radiem Białystok. 

Działalność kół naukowych  

W Uniwersytecie w Białymstoku w roku sprawozdawczym działało 66 kół naukowych, w tym 4 nowo powstałe, 

tj. 

 Koło Programowania Gier Fi-Gie(r)L – Wydział Fizyki 

 Astronomiczne Koło Naukowe – Wydział Fizyki 

 Studenckie Koło Współpracy Międzynarodowej – Wydział Prawa 

 Naukowe Koło Mentoringu i Wolontariatu – Wydział Nauk o Edukacji. 

Spośród wielu inicjatyw członków kół naukowych na szczególną uwagę zasługują: 

 Studencka Sesja Naukowa na temat: Zbrodnia i kara aspekty literackie, językowe, 

kulturowe − seminarium naukowe odbyło się 4 czerwca 2022 r. na Wydziale Filologicznym, 

organizowane przez Klub Humanistów oraz Koło Naukowe Edytorów „Arystek”. Zaprezentowano 

pięć referatów z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, przygotowanych zarówno przez 

studentów, jak i opiekunki obu kół naukowych.  

 Gra wideo Into the void and beyond – projekt  realizowany przez Koło Programowania Gier Fi-

Gie(r)L w ramach mistrzostw programowania gier Cyberiada. W ramach promocji Uniwersytetu 

w  Białymstoku planowana jest prezentacja gry na międzynarodowych targach Poznań Game 

Arena (PGA). 

 Robot balansujący kulą – projekt realizowany przez Koło Naukowe Robotyków Fi-BOT. 

W  początkowej fazie realizacji został zaprezentowany na konferencji „XXI Konferencja SKN 

Człowiek i jego środowisko”, która odbyła się  w dniach 20−22 kwietnia 2022 r. na Uniwersytecie 

Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 Webinar „Przedsiębiorczość w czasach kryzysu” – wydarzenie online zorganizowane przez 

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki w dniu 26 maja 2022 r. W spotkaniu brał udział 

przedsiębiorca i lider społeczności lokalnej z Białowieży Pan Stanisław Droń. Zapis webinaru 

dostępny jest na kanale YouTube Uniwersytetu w Białymstoku. 

 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli i Studentów 

„Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od  pracy w ramach turystyki na 

wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” – wydarzenie online współorganizowane 

przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki. Konferencja odbyła się 26 lutego 2022 r. 

Jej celem było przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu człowieka i w gospodarce, znaczenia 

czasu wolnego w rozwoju osobowości człowieka i gospodarki, innowacyjnych produktów, ruchu 

turystycznego na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wyników badań naukowych 
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dotyczących innowacyjnych form zagospodarowania czasu wolnego w turystyce oraz integrację 

środowiska naukowców i studentów oraz praktyków w zakresie badanej problematyki. 

 Konferencja naukowa „Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej 

gospodarce światowej. Wyzwania przed Unią Europejską” – wydarzenie zorganizowane przez 

Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej we współpracy z Zakładem Międzynarodowych 

Stosunków Gospodarczych. Konferencja miała charakter krajowy i zgromadziła wybitnych 

przedstawicieli z zakresu ekonomii międzynarodowej. W obecnym intensywnym czasie na świecie 

występuje mnogość impulsów zarówno sprzyjających integracji, jak i wydarzeń czy uwarunkowań, 

które prowadzą wręcz do działań destrukcyjnych. Wielowątkowość zachodzących w sferze 

gospodarczej, politycznej i społecznej procesów, nielinearność i skomplikowanie sprawiają, że 

przeprowadzenie analizy uwarunkowań i ich skutków stało się głównym celem konferencji. 

Wygłoszone referaty i przygotowane opracowania będą źródłem inspiracji do dalszych badań nad 

rozwojem współczesnej gospodarki światowej. W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. 

 Konferencja online „Zmiany społeczno-gospodarcze w Unii Europejskiej” [Socio-economic 

changes in the European Union] – wydarzenie zorganizowane przez Studenckie Koło 

Przedsiębiorczości w dniu 16 maja 2022 r. Konferencja naukowa była poświęcona zmianom 

gospodarczym i społecznym w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatniej dekady. 

 „Co nas czeka? – zesłania na Sybir w okresie II wojny światowej” – wydarzenie 

zorganizowane dla studentów Wydziału Prawa przez Studenckie Koło Nauk Penalnych we 

współpracy z Muzeum Pamięci Sybiru, dnia 12 stycznia 2022 r. Spotkanie dotyczyło rozjaśnienia 

w szerszym stopniu pojęcia zesłania, fal deportacji w 1940 roku czy sytuacji w obozach sowieckich 

i osobach represjonowanych. Wydarzenie dostarczyło studentom dużo nowej i bogatej wiedzy 

merytorycznej.  

 XXIV Konkurs Wiedzy o Naukach Penalnych w kategorii „Postępowanie karne” – wydziałowy 

konkurs wiedzy zorganizowany 24 maja 2022 r. przez Studenckie Koło Nauk Penalnych. 

Skierowany był do studentów III roku studiów i składał się z dwóch etapów: pisemnych eliminacji 

i ustnego finału, do którego dostało się 10 najlepszych studentów. Finał został przeprowadzony 

2 czerwca 2022 r. 

 „Medyk przed sądem – o odpowiedzialności karnej lekarzy słów kilka” – spotkanie  

merytoryczne z mgr. Marcinem Sowałą z Katedry Postępowania Karnego, które odbyło się dnia 

17 marca 2022 r. Wykład dotyczył odpowiedzialności karnej lekarzy w polskim porządku karnym. 

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o zaostrzonej odpowiedzialności lekarza jako 

gwaranta, poznać poglądy doktryny i najważniejsze orzecznictwo w tym zakresie. W trakcie 

wykładu uczestnicy bardzo chętnie zadawali pytania, dyskusja była bardzo interesująca. 

 „Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego” – cykl spotkań szkoleniowych, współorganizowany 

ze Studenckim Kołem Prawa Medycznego „Dura Lex Sed Lex” Uniwersytetu Medycznego 

w  Białymstoku. Warsztat I – Prawo dostępu do świadczeń medycznych dla osób uciekających 

z  Ukrainy, prowadzony przez mgr. Wojciecha Wojtalę, specjalistę z zakresu prawa medycznego. 

Było to aktywne spotkanie dla uczestników warsztatu połączone z ankietami, testami 

interaktywnymi i dyskusją, Warsztat II – Kompensacja szkód poszczepiennych − gościem była 

specjalistka z prawa medycznego dr Urszula Drozdowska. Podczas wykładu  poruszono aktualny 

problem prawa medycznego w Polsce, problemy związane z  problematyką szczepień oraz temat 

sposobów kompensacji szkód poszczepiennych. 

 Prelekcja „Pomoc obywatelom Ukrainy – wybrane problemy legalizacji pobytu 

i zatrudnienia cudzoziemców” – wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło 
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Współpracy Międzynarodowej w dniu 26 kwietnia 2022 r. Celem prelekcji było przedstawienie  

nowych regulacji prawnych dotyczących obywateli Ukrainy i zapoznanie uczestników z procedurą 

legalizacji pobytu i  pracy cudzoziemców. Uczestnikami spotkania byli studenci Wydziału Prawa 

oraz młodzież z  Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku wraz 

z opiekunami. 

 „Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia pracownika młodocianego” – warsztaty 

zorganizowane przez Koło Naukowe Pracy w dniu 26 maja 2022 r. Uczestnikami  warsztatów byli 

uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. 

Celem zajęć było upowszechnienie wiedzy w zakresie podstawowych praw i obowiązków 

pracowniczych młodych ludzi, wkraczających po raz pierwszy na rynek pracy. Podczas 

warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu 

zatrudnienia, cechami stosunku pracy oraz elementami umowy o pracę. Omówione podczas 

spotkania zostały również regulacje dotyczące szczególnej ochrony pracy młodocianych. 

 „Recykling „plastików” na wesoło i z przesłaniem ekologicznym 2022” – konkurs 

realizowany przez Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” z myślą o uczniach szkół 

podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu było wzmocnienie 

świadomości o zagrożeniach środowiska naturalnego, związanych z zanieczyszczeniami 

spowodowanymi rozwojem cywilizacji oraz odpowiedzialności za stan środowiska każdego z nas, 

zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka, kreatywne 

i funkcjonalne wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych/polimerowych, podniesienie 

świadomości na temat segregacji i gospodarki odpadami. 

 „Maseczka – ochrona i co potem?” – Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” złożyło projekt 

w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji i Nauki „Studenckie Koła Naukowe tworzą 

innowacje”. Celem projektu było poznanie właściwości użytkowych i trwałości środków ochrony 

osobistej stosowanych w dobie pandemii, jakimi są maseczki jednorazowe i  wielorazowe. Celem 

było również opracowanie metod analiz fizykochemicznych produktów degradacji jakimi są 

mikrowłókna oraz oszacowanie trwałości masek wykonanych z różnych materiałów polimerowych 

− syntetycznych i naturalnych. Kolejnym celem była ocena ich niszczenia w warunkach 

użytkowania: suszenie, prasowanie oraz degradacji w warunkach środowiska: gleba, woda, wiatr. 

 „Czas apokalipsy” – wystawa multimedialna zorganizowana przez Biuro Wystaw 

Kulturoznawczych w dniu 18.04.2022 r. Celem projektu było skomentowanie i odniesienie się do 

sytuacji epidemiologicznej oraz refleksja nad kondycją psychiczną człowieka znajdującego się 

w  nowej rzeczywistości. Cykl fotografii został zrealizowany przy użyciu kamer drogowych na 

terenie Białegostoku, dzięki którym powstały gotowe obrazy prosto z transmisji owych kamer 

w czasie rzeczywistym. Fotografie, które wchodzą w skład projektu są bezpośrednią stopklatką 

materiału nadawanego na żywo.  

 „Daleko od_do domu” – wystawa fotografii zorganizowana przez Biuro Wystaw 

Kulturoznawczych w dniu 20 maja 2022 r. Wystawa fotografii to rodzaj podróży przez pamięć 

i tęsknotę za miejscem pochodzenia. Miejscem, które można lubić lub nie, ale do którego mimo 

wszystko się wraca. Na ekspozycję składają się portrety osób, które z Sejn wyjechały i już 

w miasteczku nie mieszkają oraz topograficzne fotografie ich obecnych miejsc zamieszkania. 

Wystawie towarzyszą fragmenty wywiadów udzielonych przez wszystkich bohaterów projektu. 

 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Podatkowy Polski Ład – w teorii i praktyce” – 

wydarzenie zorganizowane przez Ambasadora Ministerstwa Finansów, Koło Naukowe Prawa 

Podatkowego oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego w formie online dnia 7 marca 2022 r. 
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Seminarium miało charakter ekspercki i składało się z 30-minutowych wystąpień przedstawiciela 

Ministerstwa Finansów, przedstawicieli KAS oraz przedstawiciela podatników. Wystąpienia 

dotyczyły zmian w prawie podatkowym. 

 Badanie obecności Bakterii antybiotykoodpornych w gniazdach pozyskanych z budek 

lęgowych – badania mikrobiologiczne przeprowadzone przez Koło Naukowe Biologów 

Uniwersytetu w Białymstoku. Antybiotyki są powszechnie stosowane w praktyce weterynaryjnej, 

co sprzyja nabywaniu odporności także przez bakterie oportunistyczne, które nie są celem terapii. 

W  przedstawionych badaniach zostały wyizolowane różnorodne gatunki lekoopornych pałeczek 

z  rodziny Enterobacteriaceae oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus z ciał martwych ptaków 

oraz ptasich gniazd pozyskanych na terenie Białegostoku, a także określone zostały ich profile 

wrażliwości na antybiotyki najczęściej stosowane w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej. Badanie 

wykazało, iż ptaki z obszarów miejskich mogą być nosicielami wielolekoopornych izolatów 

bakteryjnych stwarzając w ten sposób potencjalne zagrożenie sanitarne. 

 „Naturalna różnorodność genetyczna organizmów kontra organizmy genetycznie 

zmodyfikowane” – wydarzenie zorganizowane przez Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu 

w  Białymstoku. Wykład przedstawiał możliwości modyfikowania materiału genetycznego przez 

organizmy. W ramach wydarzenia przeprowadzono również dyskusję na temat wpływu 

genetycznie zmodyfikowanych organizmów na dzikie gatunki. 

 „Bioróżnorodność w kropli wody” – wykład zorganizowany przez Koło Naukowe Biologów 

Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wydarzenia poruszony został temat, jakie tajemnice kryje 

w sobie kropla wody pod mikroskopem. Wykład stanowił przegląd różnorodności biologicznej 

kropli wody. 

 „Alfabet wirusa – dokąd zmierza pandemia COVID-19?” – wydarzenie zorganizowane przez 

Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład z dyskusją mający na celu 

odpowiedzenie odbiorcom na pytania: Czy mutacja omikron jest groźniejsza od innych form 

wirusa? Skąd biorą się nowe mutacje i dlaczego profilaktyka szczepienna może powstrzymać 

pandemię? Kiedy uda się opracować skuteczne leczenie zakażeń SARS-CoV-2 i czy w ogóle jest 

to realne? Dlaczego śmiertelność w Polsce była wyższa niż w innych krajach? 

 Cykl spotkań „Ciekawy człowiek w administracji” – wydarzenie zorganizowane przez Koło 

Naukowe Inicjatyw Administracyjnych. W ramach spotkań zaproszeni pracownicy administracji 

publicznej przybliżyli studentom temat, w jaki sposób funkcjonuje administracja, jak wyglądała ich 

droga do kariery oraz wskazywali zalety i wady ich pracy. Zaproszonymi przedstawicielami 

administracji byli: Przewodniczący Rady Miasta Białystok, pracownik Muzeum Podlaskiego 

w  Białymstoku. 

 „Organizacje społeczne i ich rola w kryzysie humanitarnym” – webinarium zorganizowane 

przez Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych. W ramach wydarzenia uczestnicy mieli 

możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez białostockie organizacje 

pozarządowe. Gośćmi webinarium byli: prezes zarządu fundacji Dialog, wiceprezes zarządu 

fundacji Dialog, prezes fundacji Okno na Wschód oraz adwokat zaangażowany w działania 

humanitarne. 

 „TikTok – szansa czy zagrożenie w komunikacji marketingowej” – badanie naukowe 

zorganizowane przez Studenckie Koło Menadżerów, które trwało od grudnia 2021 r. do marca 

2022 r. Celem badania było zapoznanie się z problematyką komunikacji marketingowej 

za pośrednictwem TikToka oraz oddziaływanie na różne grupy wiekowe treści zamieszczanych 

na tej platformie. 
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 Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, zorganizowany w dniach 7−13 maja 2022 r. W ramach 

festiwalu członkowie Koła Naukowego Fizyków prowadzili dwie wystawy: „Kryształy wokół nas” – 

tematyka o  kryształach, krystalografii i dyfrakcji światła; „Fizyka naczyń włosowatych” – krótkie 

omówienie natury zjawisk kapilarnych i zaprezentowanie prostych modeli je obrazujących. 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość i prawo karne w Europie − ujęcie 

komparatystyczne” – w dniu 9 grudnia 2021 r. w formie online odbyła się konferencja naukowa 

organizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UwB oraz Koło Naukowe Prawa 

Karnego i Kryminologii. Patronat honorowy nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa oraz 

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. Prof. Stanisława Batawii. Patronat naukowy nad 

wydarzeniem objęło Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, natomiast 

patronat medialny objął portal Czas Prawnika. Celem konferencji było zaprezentowanie rozważań 

naukowych z zakresu przestępczości i prawa karnego krajów Europy oraz ich porównanie. 

Konferencja została podzielona na 8 paneli obrad, w ramach których łącznie zostały 

przedstawione 32 referaty. 

 Spotkanie na temat wykonywania zawodu prokuratora – wydarzenie zorganizowane przez 

Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii. 10 marca 2022 r. zorganizowane zostało spotkanie  

z Panią prokurator Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. Studenci w ramach wydarzenia mieli 

możliwość zgłębienia tajników wykonywania zawodu prokuratora. Poruszony został również wątek 

związany z sytuacją na granicy z Białorusią, w obrębie której dochodzi do przestępstw. Mowa 

przede wszystkim o tzw. kurierach, czyli osobach, które transportują migrantów. W spotkaniu 

uczestniczyło 40 osób. 

 Warsztaty dotyczące modeli kooperacji między klinikami prawa oraz organizacjami 

pozarządowymi na Białorusi, w Polsce i Szwecji – zorganizowane dnia 7 grudnia 2021 r. przez 

Studencką Poradnię Prawna – Pracownię Wydziału Prawa UwB we współpracy z Fundacją 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Warsztaty dotyczyły modeli kooperacji między klinikami 

prawa oraz organizacjami pozarządowymi na Białorusi, w Polsce i Szwecji, zorganizowanych 

przez Instytut Praw Człowieka i  Prawa Humanitarnego im. Raoula Wallenberga. Głównymi 

mówcami byli: dr Anna Bruce (Lund Disability and Humans Rights Clinic, Szwecja), Siarhei Salei 

(Białoruś), oraz dr Tomasz Tomczak (Klinika Prawa, Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna 

Uniwersytetu Opolskiego, Polska). 

 Warsztaty „Procedura nadania statusu uchodźcy – wybrane zagadnienia prawne” −  

zorganizowane 17 maja 2022 r. przez Studencką Poradnię Prawną − Pracownię Wydziału Prawa 

UwB, podczas których przybliżono uczestnikom problematykę procedury udzielania 

cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.  

 Warsztaty „Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia pracownika młodocianego” – 

odbyły się 26 maja 2022 r. dzięki Pracowni Wydziału Prawa UwB, a wzięli w nich udział uczniowie 

XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. Celem warsztatów było upowszechnienie 

wiedzy w  zakresie podstawowych praw i obowiązków pracowniczych młodych ludzi 

wkraczających po raz pierwszy na rynek pracy. Aktywnie uczestniczyło w warsztatach około 30 

licealistów.  

 Warsztaty „Prezydent w systemie władzy państwowej Ukrainy” – poprowadził je 31 maja 

2022 r. Andrii Pylypenko – od 15 lat prokurator na Ukrainie. Prelegent przedstawił ogólne 

informacje dotyczące prezydenta Ukrainy oraz jego rolę. W odpowiedzi na pytania uczestników 

wskazał też, jak są oceniane działania prezydenta podczas wojny; odniósł się też do wyroku Sądu 
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Najwyższego Ukrainy dotyczącego zobowiązania prezydenta do posługiwania się językiem 

ukraińskim podczas wykonywania obowiązków służbowych. 

 Spektakl teatralny „Grzegorz Dyndała” – na premierę spektaklu zaprosiło widzów Studenckie 

Koło Teatralne „StuKoT”. Była to to komedia w 3 aktach Moliera, zakończona sukcesem całego 

zespołu. Spektakl grany był w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

 Spektakl „Słońce też wschodzi” – wydarzenie zrealizowane przez Teatr bez Nazwy w ramach 

promocji Instytutu Studiów Kulturowych (jednostki macierzystej Teatru bez Nazwy) oraz 

Uniwersytetu w Białymstoku, a także w ramach rozwoju kulturalnego regionu i studentów UwB. 

Pracowano nad kształtem całego spektaklu, układano scenografię taneczną, aktorzy z reżyserem 

ćwiczyli ruch sceniczny, plastykę ruchu, dykcję. Premiera spektaklu odbyła się 1 kwietnia 2022 r. 

w sali „Sara” w  Uniwersyteckim Centrum Kultury. Efekt swojej ciężkiej pracy aktorzy 

zaprezentowali podczas premiery przed kompletem publiczności (ponad 130 osób). Publiczność 

stanowiło zróżnicowane grono począwszy od studentów, po osoby uczęszczające do szkół 

średnich i osoby starsze. 

 Warsztaty teatralne dla studentów – zorganizowane w czerwcu 2022 r. przez Teatr bez Nazwy 

dla studentów I oraz II roku stopnia kulturoznawstwa w celu integracji i aktywizacji osób 

studiujących ten kierunek. Uczestnicy warsztatów mogli wziąć udział w zabawach, grach, 

ćwiczeniach aktorskich (praca z dykcją, rozwijanie abstrakcyjnego myślenia, praca z ruchem 

scenicznym). 

 IX Edycja Tygodnia Konstytucyjnego – w dniach 2−3 czerwca 2022 r. przedstawiciele 

Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB po raz kolejny wzięli udział 

w Tygodniu Konstytucyjnym. Zajęcia prowadzone były dla uczniów klas ósmych w Szkole 

Podstawowej nr 32 w  Białymstoku i uczniów XIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. 

Prowadzący zajęcia poruszyli temat wolności słowa, godności człowieka, problematykę własności, 

prawa do prywatności i kwestie ochrony konsumenta. Celem projektu Tydzień Konstytucyjny było 

promowanie świadomego obywatelstwa oraz zachęcanie młodych ludzi do większego 

zainteresowania się sprawami publicznymi. 

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – 

wnioski de lege lata i de lege ferenda” – zorganizowana w dniach 21−22 kwietnia 2022 r. przez 

Studencką Poradnię Prawną – Pracownię Wydziału Prawa UwB. Podczas konferencji 

przedstawionych zostało 31 referatów, których autorzy reprezentowali 9 ośrodków naukowych 

z  Polski i jeden ośrodek zagraniczny. Czynny udział wzięli opiekunowie studenckich poradni 

prawnych, ich członkowie, pracownicy naukowi oraz osoby pracujące w sądach i fundacjach. 

Konferencję otworzyli: dr hab. Izabela Kraśnicka, prodziekan Wydziału Prawa ds. współpracy 

międzynarodowej i rozwoju oraz prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, kierownik Studenckiej Poradni 

Prawnej. Podczas Konferencji wystąpili: dr Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich 

Poradni Prawnych), Aleksander Daszewski (z-ca dyrektora Wydziału Klienta Rynku 

Ubezpieczeniowo-Emerytalnego), dr Karol Łapiński (nadinspektor pracy w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w  Białymstoku), Marek Marczewski (z-ca dyrektora Oddziału ds. Świadczeń 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku), dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW oraz 

dr Alicja Ornowska (sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy). Konferencja była okazją do 

wymiany doświadczeń związanych z  udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej przez kliniki 

prawa, jak też sądy i inne instytucje. 

 Wernisaż wystawy „Anna Markowa” – wydarzenie zorganizowane przez Studenckie Koło 

Naukowe Klub Humanistów, działające przy Wydziale Filologicznym w dniu 27 maja 2022 r. 
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Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 90. urodzin poetki. Kustoszami wydarzenia 

byli studenci polonistyki. Na wystawie zaprezentowane zostały: maszynopisy, rękopisy, zdjęcia 

pisarki, przedmioty osobiste m.in: długopis, maszyna do pisania, a także maszyna do montażu 

taśm radiowych, która została użyczona przez Polskie Radio Białystok. 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozrządzenia spadkowe w perspektywie zagadnień 

praktycznych i teoretycznoprawnych” – wydarzenie zorganizowane przez Koło Nauk 

Cywilistycznych w dniu 26 maja 2022 r. Podczas konferencji zaproszeni goście mieli okazję 

wysłuchać ciekawych wystąpień dotyczących szeroko pojętego prawa spadkowego, w tym 

dotyczących rozrządzeń spadkiem w ramach autonomii woli spadkodawcy, sytuacji prawnej 

spadkodawcy i  spadkobiercy w perspektywie praktycznej i teoretycznoprawnej, a także istoty 

prawnej testamentu, spadku i wybranych rozrządzeń w ramach spadku. 

 „Wielka Księga Emocji” – w dniu 12 maja 2022 r. Koło Naukowe Twórczej Resocjalizacji „Tabula 

Rasa” wystawiło spektakl profilaktyczny w auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu 

w  Białymstoku. W spektaklu, oprócz członków koła, wzięła udział także uczennica Szkoły 

Podstawowej im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach. Odbiorcami przedstawienia byli: 

uczniowie i  nauczyciele z białostockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, społeczność 

akademicka, bliscy i znajomi aktorów, przedstawiciele instytucji zajmujących się opieką 

wychowaniem terapia i resocjalizacją z województwa podlaskiego. Wystawiony spektakl miał na 

celu skłonić do refleksji, pobudzić do myślenia, obudzić w widzu emocje, zastanowić się 

i zatrzymać na chwilę. Tematem przewodnim były emocje, z którymi często trudno sobie poradzić. 

Był to spektakl, który spotkał się z  ogromnym wzruszeniem i zadumą. 

 „Obudź w sobie dziecko” – wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki 

Specjalnej i Działań Twórczych, Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji „Tabula Rasa”, Fundację 

Szklane Serca oraz Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej im. Unii Europejskiej 

w  Goniądzu. Wydarzenie odbyło się 8 czerwca na Wydziale Nauk o  Edukacji. W ramach 

wydarzenia odbyły się m.in. „Warsztaty relaksacyjne w  pracy z młodzieżą” prowadzone przez 

kadrę Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej im. Unii Europejskiej 

w Goniądzu. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość puszczania ogromnych baniek mydlanych, 

studenci malowali twarze i zaplatali warkoczyki. Uwolniono również ekspresją twórczą poprzez 

malowanie na tkaninie. 

 Quiz wiedzy o Rosji: język, kultura, historia, literatura – konkurs zorganizowany przez 

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów dnia 13 grudnia 2021 r. na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu w  Białymstoku. Tematyką konkursu był język rosyjski, kultura rosyjska, historia  

i literatura. Udział w  nim wzięło 11 studentów filologii rosyjskiej. Konkurs podzielony był na dwie 

kategorie − osoby uczące się języka rosyjskiego i nosiciele języka. Z każdej kategorii wyłoniono 

trzech laureatów. 

 „Abstynencja – ograniczenie czy przestrzeń do wolności” − wykład połączony z dyskusją, 

zorganizowany przez Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB, 

w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Dni Otwartych Wydziału Nauk 

o Edukacji dnia 13 maja 2022 r. Tematyka wykładu dotyczyła problematyki alkoholizmu we 

współczesnym świecie, wskazując przyczyny i skutki jego spożywania. Wykład prowadziła Prezes 

Koła Agnieszka Gronostajska, która omówiła zagadnienia wolności człowieka, wyjaśniła różnicę 

między trzeźwością a abstynencją. Wydarzenie odbyło się w przyjaznej atmosferze i stało się 

kluczem nie tylko do poszerzenia świadomości na temat uzależnień, ale też pozwoliło dostrzec 

ogromne, często niewidoczne znaczenie abstynentów w społeczeństwie. 
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3.5. Sprawy studenckie 

Świadczenia  

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku, w roku akademickim 2021/2022, mogli ubiegać się o następujące 

świadczenia: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz 

zapomogę. Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim ustalił wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendium 

socjalnego w  kolejnych przedziałach dochodowych, stawki zwiększenia stypendium socjalnego, wysokość 

stawek stypendium dla osób niepełnosprawnych, wysokość stawek stypendium rektora, maksymalną 

wysokość jednorazowej zapomogi.  

Ze świadczeń skorzystało 1 815 studentów, z czego 938 osób otrzymało stypendia o charakterze socjalnym, 

851 – stypendium rektora, natomiast 148 studentów uzyskało stypendia dla osób niepełnosprawnych. 

Wypłacono również 108 zapomóg.  

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów rozpatrzyła łącznie 53 wnioski w procedurze odwoławczej 

(odwołania od decyzji pierwszej instancji).  

Sprawy dyscyplinarne  

W roku akademickim 2021/2022 rzecznik dyscyplinarny ds. studentów wszczął 2 postępowania 

wyjaśniające. Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów wszczął 1 postępowanie wyjaśniające. Natomiast 

rektor nałożył na doktoranta karę upomnienia oraz wydał 1 postanowienie o zatarciu kary upomnienia.   

Podanie i odwołania do rektora  

W minionym roku akademickim rektor rozpatrzył 58 indywidualnych spraw studenckich: 45 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, 13 spraw dotyczyło 

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 47 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2021 r. wysokość 

odpłatności za pełny cykl kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 

w  przypadku niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia kształtowała się w przedziale od 12 650 zł do 

14 700 zł, na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od 9 000 zł do 9 800 zł. Natomiast na 

niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich łączna opłata za pełny cykl kształcenia wynosiła 

21 500 zł oraz 24 500 zł.  

Domy studenta  

Uniwersytet w Białymstoku w roku sprawozdawczym dysponował łącznie 300 miejscami w domu studenta 

(Komunikat nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie limitów miejsc 

przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w roku akademickim 2021/2022). Limity miejsc 

przyznane studentom poszczególnych wydziałów w domu studenta oraz cennik opłat za miejsce w domu 

studenta na rok akademicki 2021/2022 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 

2021/2022 mieściła się w granicach od 200 zł do 400 zł. 

3.6. Mobilność studentów  

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022, w ramach Programu Mobilności 

Studentów i Doktorantów MOST, mieli możliwość wyjazdu na studia semestralne i roczne do 19 polskich 
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uniwersytetów, 1 akademii, 1 politechniki. Do programu zostało zakwalifikowanych 3 studentów Uniwersytetu 

w  Białymstoku, którzy wybrali następujące uczelnie: Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Szczeciński. 

3.7. Studia doktoranckie, szkoły doktorskie  
Rekrutacja  

O przyjęcie do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022 ubiegało się 70 kandydatów. W wyniku 

przeprowadzonej rekrutacji do szkół doktorskich przyjęto 43 osoby. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej 

w  szkołach doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 9. Rekrutacja do szkół doktorskich w latach 2019−2021 

Szkoła/dyscyplina 

naukowa 

2020/2021 2021/2022 2022/20223 

kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych 

Filozofia 2 2 1 1 2 2 

Historia 4 3 9 8 10 6 

Językoznawstwo 5 2 4 2 2 2 

Literaturoznawstwo 8 1 3 3 5 3 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych 

Ekonomia i finanse 7 3 9 2 9 1 

Nauki prawne 31 12 20 12 16 9 

Nauki socjologiczne 9 3 7 4 4 3 

Pedagogika 12 4 8 4 5 1 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Nauki biologiczne 7 4 5 4 2 2 

Nauki chemiczne 6 52 1  7 7 

Nauki fizyczne 1 0 2 2 1 1 

Ogółem 92 39 70 43 63 37 

 

Liczba doktorantów  

W roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku, na stacjonarnych studiach doktoranckich 

kształciło się 182 doktorantów.  

Tabela 10. Uczestnicy studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022 

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  

 

Studia 

stacjonarne 
11 11 8 27 35 8 82 182 

W roku akademickim 2021/2022 w szkołach doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku 

kształciło się 99 doktorantów. Liczbę uczestników studiów w poszczególnych szkołach doktorskich 

przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 11. Doktoranci w szkołach doktorskich w roku akademickim 2021/2022 

Szkoła doktorska Dyscyplina 
Liczba 

doktorantów 

Nauk Humanistycznych 

filozofia 4 

historia 15 

językoznawstwo  4 

literaturoznawstwo 5 

Razem 28 

Nauk Społecznych 

ekonomia i finanse 7 

nauki prawne 25 

nauki socjologiczne 8 

pedagogika 10 

Razem 50 

Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

nauki biologiczne 7 

nauki chemiczne 8 

nauki fizyczne 6 

Razem 21 

Łącznie 99 

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 2021/2022.  

W roku sprawozdawczym ze świadczeń funduszu stypendialnego skorzystało 61 doktorantów. Liczbę 

poszczególnych form świadczeń udzielonych doktorantom przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 12. Rodzaje form świadczeń przyznanych doktorantom 

Formy świadczeń 
Liczba otrzymujących 

świadczenia 

% ogólnej liczby 

doktorantów 

Stypendium socjalne 17 9,3 

Stypendium rektora 41 22,5 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 7 3,8 

Zapomogi 8 4,4 

Najczęściej przyznawaną formą świadczeń były stypendia rektora, które stanowiły ponad 56% przyznanych 

świadczeń. 

Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów wpłynęło 1 odwołanie, w wyniku którego utrzymano 

w mocy zaskarżoną decyzję w przedmiocie odmowy przyznania stypendium.  
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Stypendia doktoranckie  

W roku akademickim 2021/2022 o przyznanie stypendium doktoranckiego ubiegało się 118 doktorantów 

stacjonarnych studiów doktoranckich. Decyzją rektora stypendium w wysokości 1 950 zł, na okres 12 

miesięcy, przyznano 51 doktorantom. 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej   

W roku akademickim 2021/2022 o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ubiegało 

się 106 doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich. Decyzją Rektora stypendium w wysokości 800 zł, 

na okres 12 miesięcy, przyznano 42 doktorantom. 

Stypendium doktoranckie dla doktorantów szkół doktorskich   

W roku akademickim 2021/2022 przyznano 98 stypendiów dla doktorantów szkół doktorskich.  

Od 1 października 2021 roku doktoranci w szkołach doktorskich otrzymują stypendia w następującej 

wysokości: 

 minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia 

profesora, czyli 2 372 zł brutto,  

 minimalna kwota stypendium przed oceną 0,śródokresową doktoranta z orzeczeniem 

o  niepełnosprawności wynosi 3 084 zł brutto, 

 minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi 3 654 zł brutto, 

 minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej doktoranta z orzeczeniem 

o  niepełnosprawności wynosi 4 366 zł brutto, 

oraz 1 stypendium doktoranckie w ramach Preludium Bis – zgodnie z umową nr UMO-

2019/35/O/NZ8/03/545. 

Samorząd doktorantów  

W roku akademickim 2021/2022 Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów odbyła trzy posiedzenia 

stacjonarne oraz podejmowała kilkanaście razy uchwały w trybie zdalnym, dotyczące bieżących spraw 

doktorantów, powołania członków zespołów i komisji, uczestniczenia przedstawicieli Samorządu 

Doktorantów w spotkaniach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz dofinansowań inicjatyw naukowych 

doktorantów. Przedstawiciele Samorządu Doktorantów aktywnie uczestniczyli w pracach zespołów i komisji 

Uniwersytetu w Białymstoku, za pośrednictwem Prezydium RUSD prowadzono efektywną i stałą 

komunikację ze środowiskiem doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku. W roku akademickim 2021/2022 

RUSD przeprowadziła dwa konkursy na dofinansowanie działalności doktorantów ze środków RUSD 

„Aplauz”. RUSD aktywnie włączyła się również w  organizację Dni Narodowego Centrum Nauki 

w Białymstoku oraz współorganizowała II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów, które odbyło się w  Białymstoku. 

3.8. Studia podyplomowe  

Liczba uczestników studiów podyplomowych 
W roku akademickim 2021/2022 na UwB studiowało 426 uczestników studiów podyplomowych. Liczbę 

uczestników studiów podyplomowych przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 13. Uczestnicy studiów podyplomowych w latach 2017−2022 

Rok akademicki Liczba uczestników 

2017/2018 489 

2018/2019 754 

2019/2020 563 

2020/2021 359 

2021/2022 426 
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Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2021/2022 

W roku akademickim 2021/2022 prowadzono kształcenie na 18 studiach podyplomowych, co stanowi 42% 

pełnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu w tym zakresie.  

Nowości dotyczące studiów podyplomowych 

W roku akademickim 2021/2022 utworzono następujące studia podyplomowe: 

 Studia Podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, 

 Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcia Rodziny, 

 Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 

 Studia Podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych. 

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 106 osób. 

W zorganizowanych w październiku 2021 oraz w maju 2022 Targach Pracy udział wzięło jesienią − 25 

wystawców i wiosną − 27 wystawców. Podczas targów, z ofertami pracy oraz programami stażowymi, 

zapoznało się około 1 000 studentów/absolwentów.  

W ramach pośrednictwa pracy pozyskano 521 ofert pracy, w tym 335 ofert pracy stałej, 66 ofert pracy 

dorywczej oraz 120 ofert programów praktyk i staży. Z możliwości uzyskania kontaktu z pracodawcą 

skorzystało 110 osób. 

W roku akademickim 2021/2022 zarejestrowano ponad 5 673 wejść na stronę Biura Karier. Na Facebooku 

Biura Karier na dzień 10.07.2022 r. mamy 2,7 tys. osób obserwujących 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 na wydziałach, z Powiatowym 

Urzędem Pracy oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy) oraz na bieżąco informowało studentów 

i absolwentów o sytuacji na podlaskim i krajowym rynku pracy – głównie poprzez media społecznościowe. 

W lutym 2022 r. Biuro Karier zorganizowało debatę „Studia − pasja czy kalkulacja”, w której wzięło udział 6 

gości ekspertów – naszych dawnych absolwentów i ponad 40 osób widowni − pracowników naukowych UwB, 

przedstawicieli rynku pracy, przedsiębiorców oraz parlamentu studentów (skład ograniczony przez restrykcje 

covidowe). 

W ramach Badania Losów Absolwentów w roku akademickim 2021/2022 Biuro Karier przeprowadziło 

2  badania. Wzięło w nich udział kolejno 523 osoby (Badanie Losów Absolwentów Rocznika 2020/2021) oraz 

468 osób rocznika 2019/2020 (3 lata po ukończeniu studiów), łącznie 969 przebadanych. Badania 

przeprowadzono w oparciu o wdrożone narzędzia umożliwiające autonomiczne prowadzenie przez uczelnię 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2021/2022 

37 

 

monitoringu karier zawodowych absolwentów. Przeprowadzono również badanie pracodawców, w którym 

wzięło udział 56 przedsiębiorców. 

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. 

4. Pracownicy Uniwersytetu 

Ogólna liczba zatrudnionych na Uniwersytecie w Białymstoku wynosi 1 274, w tym 777 nauczycieli 

akademickich i 497 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

W roku akademickim 2021/2022 odznaczenia państwowe przyznano 80 pracownikom, w tym: Medal Komisji 

Edukacji Narodowej – 18 osób, Złoty Krzyż Zasługi – 4 osoby, Srebrny Krzyż Zasługi – 3 osoby, Brązowy 

Krzyż Zasługi – 3 osoby, Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 20 osób, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 

– 17 osób i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – 15 osób. 

4.1. Nauczyciele akademiccy 

Liczba zatrudnionych w Uniwersytecie w Białymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich 

przedstawia się następująco: samodzielnych pracowników nauki – 281, w tym 78 profesorów, 144 

profesorów UwB, 1  profesor wizytujący, 57 adiunktów z habilitacją oraz 1 starszy wykładowca z habilitacją. 

Pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci, starsi wykładowcy, wykładowcy, lektorzy, 

instruktorzy) stanowią liczbę 496. 

W roku akademickim 2021/2022 (do 31.07.2022 r.) 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora, 3 osoby 

uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 8 osób uzyskało stopień naukowy doktora. 

Tabela 14. Nauczyciele akademiccy – stan zatrudnienia na dzień 31.07.2022 r. (bez osób przebywających 

na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Stanowisko Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Ogółem zatrudnieni:  777 731  46 

Pracownicy samodzielni, 

w tym: 

˗ profesorowie 

˗ profesorowie UwB 

˗ profesor wizytujący 

˗ adiunkci z habilitacją 

˗ starszy wykładowca z habilitacją 

278 

 

  77 

143 

    1 

 56 

   1 

 3 

 

 1 

 1 

 ― 

 1 

 ― 

Adiunkci 248  4 

Asystenci 128                    24 

Starsi wykładowcy   27  4 

Wykładowcy   30  1 

Lektorzy   15  8 

Instruktorzy     5  2 

W roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku awansowano 11 osób na stanowisko 

profesora uczelni na czas nieokreślony. 
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Tabela 15. Nauczyciele akademiccy z uwzględnieniem stanowisk według jednostek organizacyjnych – stan 

zatrudnienia na dzień 31.07.2022 r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych  

i bezpłatnych) 

 

Jednostka 

P
ro

fe
so

r 

P
ro

fe
so

r 

u
cz

el
n

i 

P
ro

fe
so

r 

w
iz

yt
u

ją
cy

 

A
d

iu
n

kt
 

A
sy

st
en

t 

S
ta

rs
zy

 

w
yk

ła
d

o
w

ca
 

W
yk

ła
d

o
w

ca
 

L
ek

to
r 

In
st

ru
kt

o
r 

O
g

ó
łe

m
 

Wydział Biologii 8 12 ― 29 10 1 ― ― ― 60 

Wydział Chemii 6 10 ― 19 17 1 ― ― ― 53 

Wydział Ekonomii i Finansów 5 11 ― 32 19 2 ― ― ― 69 

Wydział Filologiczny 14 20 ― 44 22 5 4 13 ― 122 

Wydział Fizyki 9 9 ― 16 3 1 ― ― ― 38 

Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych 
6 16 ― 13 4 2 ― ― 1 

42 

Wydział Matematyki 2 4 ― 12 4 2 ― ― ― 24 

Wydział  Nauk o Edukacji 6 17 ― 35 26 4 1 ― ― 89 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku 

w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-

Informatyczny 

1 1 ― 1 ― 4 3 2 1 

13 

Wydział Prawa 15 22 1 48 25 4 ― ― ― 115 

Instytut Filozofii 3 3 ― 12 2 ― ― ― ― 20 

Instytut Informatyki 1 5 ― 12 4 2 2 ― ― 26 

Instytut Socjologii 1 5 ― 22 3 1 ― ― ― 32 

Instytut Studiów Kulturowych ― 4 ― 7 6 ― ― ― ― 17 

Instytut Zarządzania ― 3 ― 4 5 1 ― ― ― 13 

SPNJO ― ― ― ― ― 2 19 8 ― 29 

SWFiS ― ― ― ― ― ― 2 ― 5 7 

Katedra Teologii Katolickiej ― 1 ― 1 1 ― ― ― ― 3 

Katedra Teologii Prawosławnej 1 1 ― 2 1 ― ― ― ― 5 

Ogółem 78 144 1 309 152 32 31 23 7 777 

 

Tabela 16. Nauczyciele akademiccy z uwzględnieniem stopni naukowych i tytułu, wieku emerytalnego                                          

i dla których UwB nie jest podstawowym miejscem pracy – stan zatrudnienia na dzień 31.07.2022 r. (bez 

osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

 

Jednostka  

 

 

Prof. 

 

 

Dr hab. 

 

 

Dr 

 

 

Mgr 

 

 

Ogółem 

W tym: 

Emeryci Nauczyciele 

akademiccy, dla 

których UwB nie 

jest podstawowym 

miejscem pracy/ 

w tym zatrudnieni 

na pełnym etacie 

Wydział Biologii 8 18 31 3 60 3 0 

Wydział Chemii 6 16 25 6 53 2 3 

Wydział Ekonomii i Finansów 5 14 41 9 69 1 1 
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Wydział Filologiczny 14 32 59 17 122 2 9/1 

Wydział Fizyki 9 10 18 1 38 2 2 

Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych 
6 20 14 2 42 1 1 

Wydział Matematyki  2 4 15 3 24 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 6 22 40 21 89 4 4 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku 

w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-

Informatyczny 

1 2 4 6 13 0 6/2 

Wydział Prawa 15 32 58 10 115  11 

Instytut Filozofii 3 7 8 2 20 1 2 

Instytut Informatyki 1 6 14 5 26 1 0 

Instytut Socjologii 1 6 22 3 32 1 1 

Instytut Studiów Kulturowych 0 6 7 4 17 1 2 

Instytut Zarządzania 0 4 6 3 13 1 0 

SPNJO 0 0 5 24 29 1 4 

SWFiS 0 0 0 7 7 1 0 

Katedra Teologii Katolickiej 0 1 2 0 3 0 2 

Katedra Teologii Prawosławnej 1 2 1 1 5 0 2 

Ogółem 78 202 370 127 777 22 50/3 

 

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

i  bezpłatnych) 

Grupa stanowisk Stan na dzień 

31.07.2020 r. 

Stan na dzień 

31.07.2021 r. 

Stan na dzień 

31.07.2022 r. 

Profesorów 215 218 223 

Adiunktów i starszych wykładowców 343 344 341 

Asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów 222 225 213 

Ogółem 780 787 777 

4.2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  

Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy: administracyjni, inżynieryjno-

techniczni, naukowo-techniczni, biblioteczni, obsługi) zatrudnionych w Uniwersytecie jest 497. 

Tabela 18. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – stan zatrudnienia na dzień 31.07.2022  r. 

(bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 
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Ogółem 

Wydział Biologii (Stacja Terenowa w Gugnach) 6(2) 19(1)  2 2 29(3) 

Wydział Chemii 7 11 2 
 

 20 

Wydział Ekonomii i Finansów 13 2   10 (1) 25(1) 
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Wydział Filologiczny 13(1) 1  
 

 14(1) 

Wydział Fizyki 5 3(1) 6 2  16)1) 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 5 1(1)  
  

6(1) 

Wydział Matematyki 4 1  3 1 9 

Wydział Nauk o Edukacji 15 1 1  7(1) 24(1) 

Wydział Prawa 22 6(1)   6(1) 34(2) 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

7(1)   1 2(1) 10(2) 

Instytut Filozofii 1     1 

Instytut Informatyki 4 1    5 

Instytut Socjologii 5 1    6 

Instytut Studiów Kulturowych 2     2 

Instytut Zarządzania 1     1 

Archiwum Uniwersytetu  2     2 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 1 3(1)  71(1) 3 78(2) 

SPNJO 1     1 

SWFiS 2    8(2) 10(2) 

Katedra Teologii Prawosławnej  1(1)     1(1) 

Katedra Teologii Katolickiej 1     1 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze  

im. Profesora Andrzeja Myrchy 

 1 2   3 

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe  2 1   3 

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii 4     4 

Wydawnictwo Uniwersytetu  3 1    4 

Centrum Popularyzacji Nauki 3(1)     3(1) 

Administracja centralna 

i pracownicy obsługi (w tym pracownicy zatrudnieni 

w UwB podlegający służbowo pod Dział 

Administracyjno-Gospodarczy) 

133(8) 1   43(4) 177(12) 

Domy Studenta 2    6(2) 8(2) 

Ogółem 263(14) 55(5) 12 79(1) 88(12) 497(32) 

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

 

Tabela 19. Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (bez osób przebywających 

na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

Grupa stanowisk 
Stan na dzień 

31.07.2020 r. 

Stan na dzień 

31.07.2021 r. 

Stan na dzień 

31.07.2022 r. 

Pracowników administracyjnych 260 264 263 

Pracowników inżynieryjno-technicznych  

70 

58 55 

Pracowników naukowo-technicznych 12 12 

Pracowników bibliotecznych 88 81 79 

Pracowników obsługi 104 88 88 

Ogółem 522 503 497 
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5. Działalność naukowa 

5.1. Finansowanie badań naukowych 

Uniwersytet w Białymstoku w 2021 roku otrzymał 6 325 963 zł na prowadzenie działalności naukowo-

badawczej, co oznacza spadek o ponad połowę w stosunku do 2020 roku – głównie z powodu znacznego 

spadku dofinansowania przyznawanego przez NCN na realizację projektów badawczych, zgłaszanych przez 

pracowników naszej uczelni. Według stanu na 30.09.2022 r. Uniwersytetowi w Białymstoku przyznane 

zostało 9 728 118 zł na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w 2022 roku – wzrost w stosunku do 

2021 roku wynika głównie z przyznania finansowania dwóch projektów w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki MEiN (łącznie prawie 3 mln zł), a także przyznania 6 stypendiów Ministra Edukacji 

i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (łącznie ponad 1,3 mln zł). 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 nieznaczne obniżenie aktywności pracowników UwB w aplikowaniu o dofinansowanie 

badań z różnych źródeł. W 2021 roku złożono 117 wniosków dotyczących projektów badawczych, w ramach 

konsorcjów i samodzielnie, na kwotę prawie 56 mln zł (o ponad 35 mln zł mniej niż w 2020 roku). Według 

stanu na 30.09.2022 r. pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku złożyli już 74 wnioski o dofinansowanie 

projektów badawczych, na łączną kwotę ponad 16 mln zł. Najpopularniejszymi konkursami, w ramach których 

aplikują pracownicy UwB są konkursy OPUS, PRELUDIUM i MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. 

Finansowanie działalności statutowej 

Obecnie trzy wydziały Uniwersytetu w Białymstoku dysponują środkami MEiN na utrzymanie specjalnego 

urządzenia badawczego (SPUB). Z dotacji MEiN na ten cel korzystają trzy laboratoria: 

 Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej (Wydział Biologii) – dotacja na lata 2021−2023 w wysokości 

155 100 zł rocznie, 

 Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno (Wydział Chemii) – dotacja na lata 2021−2023 

w wysokości 315 700 zł rocznie, 

 Laboratorium femtosekundowych czasowo-przestrzennych badań opto-magno-fotonicznych (Wydział 

Fizyki) – dotacja na lata 2019−2021 w wysokości 244 000 zł rocznie (wykorzystanie w 2022 roku 

kwoty, która pozostała niewydatkowana w 2021 roku). 

Finansowanie projektów naukowo-badawczych 

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku finansowane są 

głównie z dwóch źródeł: Narodowego Centrum Nauki (74% całości pozyskanego dofinansowania w 2021 

roku i 46% – w 2022 roku oraz 55% całkowitego dofinansowania projektów naukowo-badawczych w latach 

2017−2022) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (1% całości pozyskanego dofinansowania w 2021 roku i 30% 

– w 2022 roku oraz 20% całkowitego dofinansowania projektów naukowo-badawczych w latach 2017−2022 

włączając projekt w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”). W latach 2020−2022, 

w stosunku do lat poprzednich, można zaobserwować 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. W 2022 roku pracownicy 

Wydziału Filologicznego i Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych pozyskali również dwa duże 

projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MEiN na łączną kwotę 

2 873 011,00 zł. 
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Tabela 20. Zestawienie kwot środków pozyskanych na finansowanie działalności naukowo-badawczej w latach 2017−2022 (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 2022** 2017 2018 2019 2020 2021 2022** 

Utrzymanie specjalnego 

urządzenia badawczego 

(SPUB) 

507 600 507 600 652 100 652 100 470 800 470 800 3 3 3 3 3 3 

Projekty badawcze NCN 8 239 812 6 283 590 9 267 859 12 346 498 4 519 641 4 503 619 21 43 62 65 63 48 

w tym Miniatury* 156 499 454 818 631 511 53 455 397 123 0 3 14 21 14 10 3 

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

Projekty i programy badawcze 

MEiN 
1 809 309 11 251 892 0 0 51 873 2 873 011 1 3 3 3 7 9 

w tym RID* 0 8 791 222 0  0 0   0 0 1 0 0 1 1 

Stypendia naukowe MEiN dla 

wybitnych młodych naukowców 
776 160 194 040 0 194 040 0 1 358 280 4 1 0 1 0 6 

Finansowanie współpracy 

naukowej z zagranicą (poza 

NCN, w tym Horyzont 2020) 

0 0 0 1 023 654 247 032 289 043 0 0 0 1 2 4 

Prace badawczo-usługowe 

zlecone przez inne podmioty 

(suma kwot netto podpisanych 

umów w danym roku) 

0 135 296 77 783 195 120 959 867 118 230 0 4 5 2 3 2 

Pozostałe projekty badawcze 

(FNP, fundusze strukturalne) 
0 3 325 703 289 282 185 904 0 0 0 2 3 3 2 3 

Razem 11 332 881 21 908 121 10 287 024 14 597 316 6 325 963 9 612 983 30 59 79 82 82 77 

* 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 30.09.2022 r. 
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Tabela 21. Kwoty pozyskanego dofinansowania projektów naukowo-badawczych w poszczególnych jednostkach UwB w latach 2017-2022 oraz liczba realizowanych 

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

Jednostka 

Kwota brutto w zł Liczba projektów 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2022** 

Wydział Biologii 2 955 846 1 074 393 1 183 023 1 156 752 145 924 210 000 8 17 11 12 12 6 

Wydział Chemii         3 563 845 254 081 4 680 725 2 695 800 1 934 151 1 454 700 6 8 14 13 9 7 

Wydział Ekonomii i Finansów 260 351 25 703 173 643 0 41 943 115 135 1 2 5 4 5 2 

Wydział Filologiczny   1 028 148 10 247 412 0 652 975 42 337 1 657 714 1 3 3 6 9 9 

Wydział Fizyki     404 040 6 258 232 1 487 420 2 553 654 1 206 600 0 2 8 11 13 12 8 

Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych  
1 822 061 2 567 160 1 569 000 0 49 999 2 289 660 4 7 11 10 8 11 

Wydział Matematyki    0 0 0 608 789 0 110 000 0 0 0 3 3 4 

Wydział Nauk o Edukacji     0 19 437 9 449 0 21 549 563 091 0 1 2 1 2 2 

Wydziału Prawa 0 0 365 049 74 532 0 1 380 508 0 0 7 8 4 8 

Filia Uniwersytetu  

w Białymstoku w Wilnie 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instytut Filozofii 0 587 300 0 156 089 0 0 0 2 2 4 4 1 

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

Instytut Socjologii     0 7 320 76 636 5 657 465 486 333 0 0 1 3 1 6 6 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instytut Zarządzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 10 049 121 21 071 185 9 557 141 13 556 056 4 895 296 7 780 808 23 51 71 75 75 65 

* 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 30.09.2022 r. 
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Od lat pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku realizują najwięcej projektów finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki, w stosunku do innych agencji finansujących badania. W 2021 roku były to 

w  sumie 63 projekty, które rozpoczęły się w 2017 roku lub później (uwzględniając projekty przedłużane 

m.in. z powodu pandemii COVID-19). 

Lata 2021−2022 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. Według stanu na 

30.09.2022 r. pozyskano w 2022 roku 118.230 zł (Wydział Biologii) nowych środków na realizację badań 

zleconych przez podmioty zewnętrzne. 

Najwyższą kwotę dofinansowania w 2021 roku pozyskali pracownicy Wydziału Chemii (39,5% ogółu 

środków przyznanych w tym roku na realizację projektów). Na drugim miejscu (i od lat w czołówce) plasuje 

się Wydział Fizyki, który otrzymał dofinansowanie badań w wysokości 24,6% ogółu środków pozyskanych 

w 2021 roku. Na trzecim miejscu znalazł się Instytut Informatyki, dzięki projektowi złożonemu przez 

pracowników Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego w ramach dyscypliny informatyka (19,7% ogółu 

środków przyznanych w 2021 roku na realizację projektów). 

Pod względem liczby realizowanych projektów badawczych od lat w czołówce plasują się trzy wydziały: 

Wydział Chemii, Wydział Fizyki oraz Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych (według 

poprzedniej struktury uczelni Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Fizyki oraz Wydział Historyczno-

Socjologiczny). W 2022 roku do czołówki, ze względu na pozyskane wysokie kwoty dofinansowania 

projektów badawczych, dołączył Wydział Filologiczny (1 projekt) oraz Wydział Prawa (3 projekty). 

W 2021 roku pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni UwB oraz osoby fizyczne zgłosiły w konkursach 

łącznie 117 wniosków, z czego 20 otrzymało pozytywne decyzje. W 2022 roku, do końca września, 

pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu w Białymstoku oraz naukowcy współpracujący 

z UwB zgłosili łącznie 77 wniosków – 2  uzyskały pozytywne decyzje, 7 – negatywne, pozostałe czekają 

na rozstrzygnięcie konkursów.  

 

Tabela 22. Wykaz złożonych wniosków na projekty badawcze w latach 2017−2022 w konkursach 

ogłaszanych przez NCN i NCBR 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Narodowe Centrum Nauki  

Liczba złożonych wniosków 91 143 143 145 107 72 

Liczba pozytywnych decyzji 21 23 26 13 19 1 

Współczynnik sukcesu 23,1% 16,1% 18,2% 9,0% 17,8% 1,4% 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Liczba złożonych wniosków 1 2 1 5 2 0 

Liczba pozytywnych decyzji 0 1 0 1 0 0 

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

* nie wszystkie konkursy zostały jeszcze rozstrzygnięte 

** według stanu na 30.09.2022 r. 

Obecnie, według stanu na 30.09.2022 roku, pracownicy wydziałów UwB w 2022 roku realizują bądź 

realizowali 65 projektów, które rozpoczęły się w 2017 roku lub później, w tym: 

 48 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w tym 3 Miniatury, 

 2 projekty badawczo-rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
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 8 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

 1 projekt w ramach programu MEiN Regionalna Inicjatywa Doskonałości, 

 1 projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, TEAM 

 1 projekt badawczo-rozwojowy finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

2014−2020, 

 1 projekt badawczy finansowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na lata 2014−2020, Plan Operacyjny na lata 2022−2023, 

 4 projekty międzynarodowe finansowane w ramach programu Horyzont 2020. 

Kategorie naukowe 

W lipcu 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 

2017−2021. W jej wyniku 2 dyscypliny uzyskały ocenę A+ i A, 9 dyscyplin uzyskało kategorię B+, a 4 

kategorię B. 

Tabela 23. Wykaz przyznanych kategorii naukowych w ramach ewaluacji działalności naukowej za lata 

2017−2021 

Dyscyplina naukowa 
Kategoria naukowa  

(za lata 2013−2016) 

Kategoria naukowa  

(za lata 2017−2021) 

Ekonomia i finanse  B B+ 

Filozofia  B   B+* 

Historia  A A* 

Informatyka  B  B+ 

Językoznawstwo  A  B+ 

Literaturoznawstwo  A  B+ 

Matematyka  B  B+ 

Nauki biologiczne  B  B* 

Nauki chemiczne  B    B+* 

Nauki fizyczne  A    B+* 

Nauki o kulturze i religii  B B 

Nauki o zarządzaniu i jakości  B B 

Nauki prawne  A   A+ 

Nauki socjologiczne  A  B* 

Pedagogika  B   B+ 

*złożone odwołania 

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (konferencji i czasopism) 

Od 2019 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza konkursy na realizację projektów w ramach 

programów „Doskonała Nauka” (dwa moduły: wsparcie konferencji naukowych i wsparcie monografii 

naukowych) oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki (dwa moduły: popularyzacja nauki i promocja 

sportu oraz wsparcie dla bibliotek naukowych). Od 2021 roku w ramach naboru ciągłego można było 

również składać projekty w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. W 2021 roku MEiN ogłosiło 

kolejny konkurs na projekty dla czasopism – Rozwój Czasopism Naukowych. Wszystkie te konkursy 

cieszyły się wśród pracowników uczelni, nie tylko badawczo-dydaktycznych, dużym zainteresowaniem. 
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Tabela 24. Liczba złożonych projektów i pozytywnych decyzji o dofinansowaniu projektów z zakresu upowszechniania nauki i społecznej odpowiedzialności nauki 

oraz kwoty pozyskanego na nie dofinansowania przez poszczególne jednostki UwB w latach 2019−2022  

Jednostka 
Liczba złożonych projektów Liczba pozytywnych decyzji Kwota pozyskanego dofinansowania (w zł) 

2019 2020* 2021 2022 2019 2020* 2021 2022 2019 2020* 2021 2022 

Wydział Biologii 1 0 3 1 1 0 2 1 20 000 0 158 400 320 870 

Wydział Chemii         0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 540 250 

Wydział Ekonomii i Finansów 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 25 000 

Wydział Filologiczny   1 0 2 0 1 0 2 0 68 889 0 114 040 0 

Wydział Fizyki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych  0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 2 176 558 45 980 

Wydział Matematyki    1*** 0 1 1 1 0 1 1 61 111*** 0 80 000 101 970 

Wydział Nauk o Edukacji     1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 42 000 0 

Wydział Prawa 1 0 6 3** 1 0 5 2** 50 000 0 742 832 445 212** 

Instytut Filozofii 1*** 0 1 0 1 0 1 0 59 454*** 0 37 850 0 

Instytut Informatyki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instytut Socjologii     1 0 0 1 1 0 0 0 25 000 0 0 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 106 117 0 

Instytut Zarządzania 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 90 478 0 

Katedra Teologii Katolickiej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katedra Teologii Prawosławnej 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20 500 0 

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biblioteka Uniwersytecka 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 114 895 31 982 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administracja centralna 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 53 570 

RAZEM 9 0 25 17 7 0 20 10 284 454 0 3 683 670 1 564 834 

* uwzględniono pozyskane dofinansowanie na realizację projektów Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Nauka dla Społeczeństwa oraz Rozwój Czasopism Naukowych 

** w tym jeden projekt we współpracy Centrum Popularyzacji Nauki i Wydziału Prawa 

*** rezygnacja z realizacji projektów z powodu pandemii 
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W roku akademickim 2021/2022 realizowanych było 13 projektów: 4 projekty w ramach programu 

Doskonała Nauka, 5 projektów w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki (w tym jeden 

przez Bibliotekę Uniwersytecką) oraz 4 projekty w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Umowa 

na realizację piątego projektu w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa zostanie podpisana 

3  października 2022 roku. 

Według stanu na 30.09.2022 roku pozytywne decyzje uzyskały kolejne wnioski złożone w odpowiedzi na 

ogłoszenie konkursów w programach: Doskonała Nauka – 6 projektów, Społeczna Odpowiedzialność 

Nauki – 3 projekty, Rozwój Czasopism Naukowych – 8 projektów. Umowy na ich realizację będą 

podpisywane w październiku 2022 roku. 

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 (zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych oraz dyscyplin artystycznych): 

 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 w dyscyplinie (zgodnie 

z  obowiązującym rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych): 

 nauki prawne od 1997 r. 

 ekonomia i finanse od 2002 r.  

 nauki biologiczne od 2010 r. 

 historia od 2010 r. 

 nauki chemiczne od 2014 r. 

 nauki fizyczne od 2015 r. 

 pedagogika od 2019 r. 
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Stopnie i tytuły naukowe 

Tabela 25. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników UwB w roku akademickim 2021/2022 

(wg stanu na dzień 30.09.2022 r.)  

Jednostka  

D
o

kt
o

ra
ty

 o
g

ó
łe

m
 

Doktoraty 

H
ab

ili
ta

cj
e 

o
g

ó
łe

m
 Habilitacje 

T
yt

u
ły

 n
au

ko
w

e 

w
 u

cz
el

ni
 

po
za

 u
cz

el
ni

ą
 

w
 u

cz
el

ni
 

po
za

 u
cz

el
ni

ą
 

Wydział Chemii 1 1 0 1 1 0 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 2 2 0 0 0 0 0 

Wydział Filologiczny 1 1 0 0 0 0 2 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 1 1 0 0 0 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 2 2 0 1 1 0 0 

Wydział Prawa 2 2 0 0 0 0 1 

Instytut Socjologii 0 0 0 1 0 1 0   

RAZEM 9 9 0 3 2 1 3 

 

Tabela 26. Stopnie naukowe nadane przez UwB w roku akademickim 2021/2022 (wg stanu na dzień 

30.09.2022 r.) 

Dyscyplina Doktoraty Habilitacje 

Ekonomia i finanse 2 1 

Filozofia 0 ― 

Historia 2 0 

Językoznawstwo 3 ― 

Literaturoznawstwo 2 ― 

Nauki biologiczne 2 0 

Nauki chemiczne 3 1 

Nauki fizyczne 1 0 

Nauki prawne 22 0 

Nauki socjologiczne 2 ― 

Pedagogika 3 1 

RAZEM 42 3 
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5.3. Publikacje i konferencje w 2022 r. 

Tabela 27. Publikacje 
 

 

 

Wydział 

/Instytut/ 

Katedra 

  

Publikacja  
w 

recenzowanym 
czasopiśmie 
krajowym lub  

w zagranicznym 
spoza wykazu 

MEiN 

Autorstwo monografii lub 
podręcznika 

akademickiego   
w wydawnictwie 

wymienionym w wykazie 
MEiN 

Autorstwo 
rozdziału  

w monografii lub  
w podręczniku 
akademickim  

w wydawnictwie  
wymienionym  

w wykazie MEiN  

Autorstwo 
monografii lub 

podręcznika 
akademickiego 

wydanego  
w wydawnictwie 
spoza wykazu 

MEiN 

Autorstwo rozdziału  
w monografii lub  
w podręczniku 
akademickim 

wydanym  
w wydawnictwie 
spoza wykazu 

Redakcja 
wieloautorskiej 

monografii, 
podręcznika lub serii 

wydawniczej 
wymienionej w wykazie 

MEiN 

Redakcja 
wieloautorskiej 

monografii, 
podręcznika lub 

serii wydawniczej 
spoza wykazu 

MEiN 

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 

Biologii 0 0 3 240 8 160 0 0 0 0 1 20 0 0 12 420 

Chemii 0 0 0 0 6 120 0 0 0 0 1 20 0 0 7 140 

Ekonomii i  Finansów 0 0 12 1440 10 200 0 0 1 5 1 20 0 0 24 1665 

Filologiczny 2 10 12 1440 67 1395 0 0 5 25 19 760 1 5 106 3635 

Fizyki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

2 10 9 949,70 27 1310 0 0 1 5 4 368,28 0 0 43 2642,98 

Matematyki 0 0 3 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 

Nauk o Edukacji 0 0 11 880 44 3700 0 0 0 0 7 560 0 0 62 5140 

Prawa 27 135 19 2280 104 2190 0 0 4 20 4 160 0 0 158 4785 

Filozofii 0 0 10 934,644 6 120 1 5 0 0 2 40 0 0 19 1099,644 

Informatyki 0 0 1 80 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 100 

Socjologii 1 0 2 180 4 80 0 0 1 5 2 80 1 1,429 11 346,429 

Studiów Kulturowych 0 0 5 600 3 115 0 0 1 5 0 0 0 0 9 720 

Zarządzania 0 0 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120 

Filia Uniwersytetu  
w Białymstoku  
w Wilnie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katedra Teologii 
Katolickiej 

1 5 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 2 105 

Katedra Teologii 
Prawosławnej 

1 5 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 

Łącznie 34 165 88 9384,344 280 9410 1 5 15 185 41 2028,28 2 6,429 461 21184,053 

* liczba punktów z listy MEiN 
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Tabela 28. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym w wymienionym w wykazie MEiN 

 

Wydział 

/Instytut/ 

Katedra 

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie MEiN  

Suma punktów 

20 pkt 40 pkt 70 pkt 100 pkt 140 pkt 200 pkt 

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 3 60 4 160 13 910 40 4000 20 2800 2 400 82 8330 

Chemii 0 0 0 0 10 700 30 3000 30 4200 5 1000 75 8900 

Ekonomii i Finansów 3 60 14 560 26 1820 11 1100 3 420 0 0 57 3960 

Filologiczny 8 160 50 2000 6 420 13 1300 2 280 0 0 79 4160 

Fizyki 0 0 2 80 6 420 12 1200 29 4060 10 2000 59 7760 

Historii i Stosunków 

Międzynarodowych 
15 300 4 160 11 770 20 2000 2 280 1 200 53 3710 

Matematyki 0 0 4 160 4 280 6 600 5 700 0 0 19 1740 

Nauk o Edukacji 3 60 32 1280 20 1400 18 1800 2 280 0 0 75 4820 

Prawa 7 140 17 680 55 3815 66 6600 30 4130 1 200 176 15565 

Filozofii 0 0 3 120 2 140 2 200 1 140 0 0 8 600 

Informatyki 2 40 2 80 6 420 7 700 7 980 2 400 26 2620 

Socjologii 2 40 5 160 13 735 5 500 1 140 0 0 26 1575 

Studiów Kulturowych 3 60 8 320 1 35 0 0 0 0 0 0 12 415 

Zarządzania 0 0 3 120 3 210 2 200 1 140 0 0 7 670 

Filia Uniwersytetu  

w Białymstoku 

w  Wilnie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katedra Teologii 

Katolickiej 
0 0 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 80 

Katedra Teologii 

Prawosławnej 
0 0 4 160 0 0 0 0 0 0 0 0 4 160 

Łącznie 46 920 154 6120 176 11655 232 23200 133 18550 21 4200 748 65065 
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Tabela 29. Konferencje zorganizowane przez jednostki w 2021 r. 

Jednostka 
Konferencje 

międzynarodowe 

Konferencje 

krajowe 

 

Konferencje 

studenckie 

 

Wydział Biologii 3 1 4 

Wydział Chemii 1 1 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 0 6 0 

Wydział Filologiczny 15 6 0 

Wydział Fizyki 1 1 0 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 2 3 0 

Wydział Matematyki 0 1 0 

Wydział Nauk o Edukacji 5 7 1 

Wydział Prawa 3 1 10 

Instytut Filozofii 0 2 0 

Instytut Informatyki 1 1 0 

Instytut Socjologii 2 7 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 0 

Instytut Zarządzania 0 0 0 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie 1 0 0 

Katedra Teologii Katolickiej 0 2 0 

Katedra Teologii Prawosławnej 0 0 0 

RAZEM 34 39 15 
 

6. Współpraca z zagranicą 

6.1. Międzynarodowa współpraca naukowa 

Uniwersytet w Białymstoku ma obecnie podpisanych 121 umów o współpracy międzynarodowej  

z partnerami zagranicznymi. 

W roku akademickim 2021/2022 zostało podpisanych 13 umów z następującymi partnerami: 

 Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, Bułgaria 

 Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology, Czechy 

 Palacky University Olomouc, Czechy 

 Escuela Superior Politecnica del Litoral, Ekwador 

 Uniwersytet Tuluza III − Paul Sabatier, Francja 

 Batumi Shota Rustaveli State University, Gruzja 

 University San Pablo – CEU, Hiszpania 

 Chandigarh University, Indie 

 Suleyman Demirel University, Kazachstan 

 Uniwersytet Michała Romera, Litwa 

 Constantin Brancusi University of Targu Jiu, Rumunia 
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 Uniwersytet Państwowy „Politechnika Odeska”, Ukraina, 

 Lviv National Envronmental University, Ukraina. 

Uniwersytet przedłużył również umowy z: 

 Uniwersytetem w Tsukubie, Japonia 

 Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Lugano, Szwajcaria. 

W ramach programu Erasmus+ uczelnia ma podpisane:  

 324 umowy bilateralne z 217 uczelniami w zakresie współpracy z krajami programu i krajami 

stowarzyszonymi,  

  27 umów bilateralnych z 27 uczelniami w zakresie współpracy z krajami partnerskimi (spoza 

UE). 

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

6.2. Wymiana osobowa 

W roku akademickim 2021/2022 odbyło się 587 zagranicznych wyjazdów służbowych (do końca września 

planowana jest realizacja jeszcze 68 wyjazdów), w następujących kategoriach:   

 konferencje naukowe – 98 (w tym wyjazd 1 studenta i 1 doktoranta), 

 naukowo-badawcze – 346 (w tym wyjazdy 28 doktorantów i studentów), 

 prowadzenie zajęć w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-

Informatycznym (Litwa) – 143.  

Najwięcej wyjazdów odbyło się do następujących krajów: Czechy, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Portugalia,  

Turcja, Włochy, Wielka Brytania. 

W roku akademickim 2021/2022, w ramach współpracy wynikającej z umów międzynarodowych 

podpisanych przez Uniwersytet w Białymstoku z zagranicznymi partnerami, na uczelni przebywało na 

programach wymiany odpowiednio: 

 w ramach programu Erasmus+ (KA103 i KA107): 102 studentów na studiach, 1 student na 

praktykach, 34 nauczycieli na wykładach, 21 pracowników na szkoleniach, 

 w ramach programu non-degree: 8 studentów z 8 ukraińskich uczelni (Kijowski Narodowy 

Uniwersytet Kultury i Sztuk Pięknych, Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Michaiła Kotsiubynskiego, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, 

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Narodowy Techniczny Uniwersytet – Politechnika 

Charkowska NTU KhPI, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana, 

Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka). 

W roku akademickim 2021/2022 w ramach programów stypendialnych na Uniwersytecie w Białymstoku 

przebywało: 

 na stypendium Rządu RP dla Młodych Naukowców: 1 osoba z Uzbekistanu, Wydział Filologiczny 

i 1 osoba z Gruzji, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, 

 na stypendium Programu Stypendialnego Komisji Fulbright: 1 osoba ze Stanów Zjednoczonych, 

Wydział Ekonomii i Finansów oraz Wydział Chemii, 

 w ramach Programu Solidarni z Białorusią − solidarni z naukowcami: 1 osoba z Białorusi, która 

kontynuowała realizację projektu rozpoczętego w poprzednim roku akademickim w okresie do 

14.12.2021 r. na Wydziale Filologicznym oraz 1 osoba z Białorusi, która rozpoczęła realizację 

projektu na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych 1.06.2022 r., 
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 w ramach Nagrody im. Lwa Sapiehy: 2 osoby z Białorusi, Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych, 

 w ramach Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego: 2 osoby z Ukrainy, Wydział Historii 

i  Stosunków Międzynarodowych, 

 W ramach Programu NAWA „Solidarni z Ukrainą: 5 osób z Ukrainy, 1 – Instytut Zarządzania, 2 – 

Wydział Nauk o Edukacji, 1 – Instytut Socjologii, 1 – Wydział Ekonomii i Finansów. 

6.3. Realizowane formy aktywności 

W roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku były realizowane następujące działania: 

 Dział Współpracy Międzynarodowej złożył jesienią 2021 r. wnioski w dwóch programach NAWA: 

Spinaker − Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (projekt: Polsko-Europejska 

Szkoła Prawa) i Welcome to Poland (projekt: Local University, global opportunity – Uniwersytet 

w Białymstoku na drodze do umiędzynarodowienia), które otrzymały dofinansowanie 

w wysokości: Spinaker − 315 290 PLN, Welcome to Poland – 210 000 PLN, 

 Dział Współpracy Międzynarodowej złożył w marcu 2022 r. wniosek w programie NAWA 

„Solidarni z Ukrainą”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na wsparcie 

studentów z Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie w UwB po 24.02.2022 r., 

 Dział Współpracy Międzynarodowej złożył wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach 

programu Erasmus+ KA131 na współpracę mobilnościową z krajami programu oraz w  ramach 

KA171 na współpracę mobilnościową z krajami niestowarzyszonymi z programem Erasmus+, 

 wydano piąty tom periodyku „Studia Sieci Uniwersytetów  Pogranicza” pod redakcją dr. hab. 

Jarosława Matwiejuka, prof. UwB, sekretarz redakcji − mgr Piotr Białas, Białystok 2021, w którym 

znalazło się 12 artykułów naukowych poświęconych aktualnym zagadnieniom prawnym, 

 decyzją Ministra Edukacji i Nauki, periodyk „Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza”, otrzymał 

w  wykazie czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych liczbę punktów 70 

(zmiana z 20 pkt), 

 „Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza” zostały wpisane na listę Index Copernicus – ICI Master 

List z oceną metryczną 92,25 pkt, 

 została uruchomiona nowa strona „Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza” w trzech wersjach 

językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej), 

 Dział Współpracy Międzynarodowej wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Finansów zorganizował  

dwudniowe wydarzenie „Fulbright ETA Meeting in Bialystok”, w którym uczestniczyli 

amerykańscy stypendyści, przebywający w Polsce w ramach Programu Stypendialnego Komisji 

Fulbright,  

 kontynuowano członkostwo w sieciach i organizacjach międzynarodowych: European University 

Alliance (sieć wspierająca internacjonalizację szkolnictwa wyższego), EUPRIO (sieć promująca 

współpracę międzynarodową pomiędzy uczelniami), Baltic Sea Region University Network (sieć 

zrzeszająca uczelnie regionu Morza Bałtyckiego). 
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6.4. Program Erasmus+. Współpraca z krajami programu 

Rok akademicki 2021/2022 jest dwudziestym drugim rokiem uczestnictwa Uniwersytetu w Białymstoku 

w  programie Erasmus+. Uczelnia otrzymała z budżetu programu Erasmus+, zarządzanego przez 

Komisję Europejską, grant o łącznej wysokości 373 970 EUR, w tym: 

 201 960 EUR − na wyjazdy na studia (SMS) 

 33 660 EUR − na wyjazdy na praktyki (SMP) 

 42 840 EUR − na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) 

 37 800 EUR − na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) 

 45 710 EUR − na organizację wymiany studentów i pracowników (OS) 

 12 000 EUR – na organizację mieszanych programów intensywnych. 

Uczelnia kontynuowała również wydatkowanie środków z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 

Rozwój (PO WER) oraz programu Erasmus+ z roku akademickiego 2020/2021 w związku 

z  przedłużeniem terminu realizacji wspomnianych projektów do 31 maja 2022 roku. 

Wyjazdy studentów na studia (SMS), praktyki (SMP) oraz przyjazdy studentów zagranicznych 

Na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2021/2022 wyjechało 58 studentów na łączny okres 

277 miesięcy. Średnia długość pobytu przypadająca na studenta wyniosła około 5 miesięcy. Spośród 

powyższej liczby studentów 7 osób wyjechało z dofinansowaniem dla studentów znajdujących się 

w  trudnej sytuacji materialnej. Jedna osoba uzyskała dodatkowe dofinansowanie z tytułu 

niepełnosprawności (Program PO WER). Na semestr zimowy wyjechało 25, na semestr letni – 31, a  na 

cały rok akademicki – 2 studentów. Wśród wyjeżdżających większość stanowiły kobiety (36 do 22). 

Praktyki w roku akademickim 2021/2022 zrealizowało 9 osób. W ramach programu Erasmus+ na 

praktykach przebywają obecnie kolejne 4 osoby. Rozpoczęcie kolejnych 2 mobilności planowane jest do 

30.09.2022 r. Spośród uczestników mobilności, 3 to mężczyźni. Na studia w ramach programu Erasmus+ 

na Uniwersytet w Białymstoku przyjechało łącznie 100 studentów zagranicznych. 39 studentów 

przebywało na Uniwersytecie w Białymstoku przez cały rok akademicki. W semestrze zimowym 

studiowało łącznie 77 studentów (w tym 38 tylko w semestrze zimowym), a w semestrze letnim − 62 

studentów (w tym 23 tylko w semestrze letnim).  

Tabela 30. Wyjazdy i przyjazdy studentów 

 

 

Jednostka 

SMS 

– wyjazdy 

studentów 

na studia 

SMP 

– wyjazdy 

studentów 

na praktyki 

Przyjazdy 

studentów 

na studia 

Przyjazdy 

studentów 

na praktyki 

Wydział Biologii 1 1 7 0 

Wydział Chemii 0 0 6 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 6 1 10 0 

Wydział Filologiczny 12 1 7 0 

Wydział Fizyki 1 0 7 0 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 4 1 11 0 

Wydział Matematyki 0 0 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 6 1 7 0 

Wydział Prawa 15 2 39 0 

Instytut Filozofii 1 0 0 0 
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Instytut Informatyki 5 0 1 0 

Instytut Socjologii 2 0 2 0 

Instytut Studiów Kulturowych 0 1 2 0 

Instytut Zarządzania 2 3 1 0 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w  Wilnie, 

Wydział Ekonomiczno- Informatyczny 

3 2 0 0 

Razem 58 13 100 0 

 

Dziekani wydziałów: Filologicznego, Nauk o Edukacji, Prawa, Historii i Stosunków Międzynarodowych 

oraz dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w  Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 

dofinansowali ze środków wydziałowych koszty podróży studentów realizujących studia za granicą na 

łączną kwotę 1 928,02 PLN oraz 250 EUR.  

Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) 

W roku akademickim 2021/2022 realizowane były równocześnie dwie umowy w ramach Programu 

Erasmus+ KA103. Projekt 2020/2021 został przedłużony do 31 maja 2022 r. Z uzyskanych przez uczelnię 

z Komisji Europejskiej środków na rok 2021/2022 zaplanowano sfinansowanie 34 wyjazdów nauczycieli 

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach partnerskich (STA). Na dzień złożenia 

sprawozdania zrealizowano łącznie 24 mobilności (projekt 2021/2022). 7 wyjazdów zostało 

zaplanowanych na wrzesień. W ramach przedłużonego projektu 2020/2021 zrealizowano 22 mobilności. 

Od początku roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytet w Białymstoku odnotował 13 przyjazdów 

nauczycieli z uczelni partnerskich. Zdecydowano o przesunięciu środków na wyjazdy w celach 

szkoleniowych − kwoty 13 800 EUR w projekcie 2020/2021 oraz 11 020 EUR w projekcie 2021/2022.  

Tabela 31. Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Jednostka 
STA – wyjazdy 

nauczycieli akademickich 

Przyjazdy nauczycieli 

akademickich 

Wydział Biologii 0 1 

Wydział Chemii 1 0 

Wydział Ekonomii i Finansów 3 0 

Wydział Filologiczny 15 4 

Wydział Fizyki 0 0 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 3 0 

Wydział Matematyki 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 8 3 

Wydział Prawa 12 4 

Instytut Filozofii 1 0 

Instytut Informatyki 0 0 

Instytut Socjologii 3 1 

Instytut Studiów Kulturowych 0 0 

Instytut Zarządzania 0 0 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie 0 0 

Razem 46 13 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2021/2022 

 

 

56 

 

 

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) 

W roku akademickim 2021/2022 realizowane były równocześnie dwie umowy w ramach Programu 

Erasmus+ KA103 oraz Programu Erasmus+ KA131. Uniwersytet w Białymstoku skorzystał z  możliwości 

i zawnioskował o przedłużenie okresu realizacji projektu 2020/2021 do 31 maja 2021 r., jednocześnie 

realizując projekt 2021/2023. W ramach umowy 2021/2023 Uniwersytet w Białymstoku, ze środków 

otrzymanych z Komisji Europejskiej, zaplanował realizację 30 wyjazdów pracowników w  celach 

szkoleniowych (STT). W ramach obu projektów, w okresie sprawozdawczym, zrealizowane zostały 53 

mobilności. Realizacja dodatkowych 4 mobilności jest przewidziana do końca września 2022 r. Jeśli 

chodzi o realizację szkoleń przez pracowników z zagranicznych uczelni, od początku roku akademickiego 

2020/2021 odnotowano 17 przyjazdów. 

Tabela 32. Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych 

 

Organizacja wymiany studentów i nauczycieli 

Na dofinansowanie działań związanych z organizacją wymiany studentów i pracowników (OS) uczelnia 

otrzymała z Komisji Europejskiej grant w wysokości 45 710 EUR. W związku z przedłużeniem okresu 

trwania projektu 2020/2021 uczelnia kontynuowała również, do momentu pełnego wykorzystania 

środków, finansowanie działań w ramach budżetu z przedłużonego projektu. W okresie sprawozdawczym 

środki przeznaczono m.in. na: dofinansowanie działalności organizacji Erasmus Student Network (ESN), 

dodatki koordynatora uczelnianego, Działu Współpracy Międzynarodowej, pracownika Działu 

Finansowego, koordynatorów wydziałowych/instytutowych programu Erasmus+, sfinansowanie kosztów 

Jednostka 

STT – wyjazdy 

pracowników  

w celach 

szkoleniowych 

Przyjazdy 

pracowników 

uczelni 

zagranicznych 

Wydział Biologii 0 0 

Wydział Chemii 1 1 

Wydział Ekonomii i Finansów 6 2 

Wydział Filologiczny 9 3 

Wydział Fizyki 0 0 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 1 0 

Wydział Matematyki 0 0 

Wydział Nauk o Edukacji 7 8 

Wydział Prawa 9 1 

Instytut Filozofii 0 0 

Instytut Informatyki 0 0 

Instytut Socjologii 3 0 

Instytut Studiów Kulturowych 3 0 

Instytut Zarządzania 1 0 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w  Wilnie 0 0 

Administracja centralna 10 2 

SPNJO 3 0 

Razem 53 17  
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testów na obecność wirusa SARS-CoV-3 pracownikom realizującym wyjazdy typu STT i STA, 

dofinansowanie kursów językowych studentom wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+. 

6.5. Program Erasmus+. Współpraca z krajami partnerskimi 

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet w Białymstoku realizował drugi rok projektu Erasmus+ 

KA107-2020, którego budżet wynosi 184 445 EUR. Projekt przewiduje łącznie 82 przyjazdy i wyjazdy 

studentów i pracowników. Jednocześnie realizowany był ostatni, trzeci rok projektu Erasmus+ 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 Programu Erasmus+ wyraziła zgodę na podpisanie aneksów do umów finansowych, 

umożliwiających realizację mobilności wirtualnych, zmianę kierunków mobilności oraz przesunięcie 

środków pomiędzy niektórymi regionami. W ramach programu Erasmus+ KA107 prowadzona jest 

współpraca z uniwersytetami z: Armenii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Chile, Ekwadoru, Gruzji, 

Indii, Japonii, Kanady, Kirgistanu, Korei Płd., Kosowa, Kolumbii, Maroka, Meksyku, Serbii, Tajlandii, 

Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Wietnamu. Warunki i zakres współpracy zostały określone w 27 

międzyinstytucjonalnych umowach pomiędzy UwB a uniwersytetami z krajów partnerskich. Decyzją 

Komisji Europejskiej, współpraca z uczelniami rosyjskimi po 24.02.2022 r. została zawieszona. Uczelnie 

białoruskie wycofały się z realizacji ww. projektów, nie przedłużając umów międzyinstytucjonalnych. 

Projekt KA107-2019 (od 1.06.2019 r. do 31.07.2022 r.) – całkowity budżet projektu: 104 845 EUR; 

zrealizowano 40 z 45 mobilności na kwotę 76 209 EUR, co stanowi 72,69% planowanego budżetu, w tym:  

 przyjazdy studentów na studia (SMS) – 11 509 EUR (54,69% budżetu) 

 przyjazdy studentów na praktyki (SMP) – 2 420 EUR (75,16% budżetu) 

 wyjazdy/przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – 31 535 EUR 

(71,08%) 

 wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – 14 995 EUR (73,27%) 

 wsparcie organizacyjne (OS) – 15 750 EUR (100%). 

W realizacji pozostaje 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) 

W roku akademickim 2021/2022 w ramach przyznanych uczelni środków nie zostały zrealizowane żadne 

wyjazdy na studia (SMS) ze względu na trwającą pandemię COVID-19. Realizowane projekty nie 

zakładały wyjazdów typu SMP. Na studia w ramach programu Erasmus+ KA107 przyjechał 1 student 

z  Rosji (Wydział Prawa) i 1 studentka z Kosowa (Wydział Prawa). Na praktyki SMP przyjechał 1 student 

z Tajlandii (Wydział Chemii).  
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Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w krajach 

partnerskich (KA107) 

W roku akademickim 2021/2022 odbyło się 5 wyjazdów do następujących krajów partnerskich: 

 Uzbekistan: Wydział Prawa – 1 

 Kosowo: Wydział Prawa – 2 

 Wietnam: Wydział Biologii – 1 

 Ekwador: Wydział Biologii – 1. 

Zostało zrealizowanych 21 mobilności nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich: 

 Wydział Prawa: 2 nauczycieli z Armenii, 2 nauczycieli z USA, 1 z Gruzji, 2 z Kosowa 

 Wydział Chemii: 1 nauczyciel z Tajlandii 

 Wydział Biologii: 1 nauczyciel z Wietnamu 

 Wydział Filologiczny: 1 nauczyciel z Azerbejdżanu, 1 z Bośni i Hercegowiny, 1 z Ekwadoru, 

1 z Japonii, 3 z Kirgistanu, 1 z Kolumbii, 2 z Uzbekistanu  

 Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny: 2 nauczycieli 

z Kosowa. 

Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (STT) 

W roku akademickim 2021/2022 udało się zrealizować 3 wyjazdy w celach szkoleniowych, które odbyły 

się do następujących krajów partnerskich: 

 Gruzja: administracja Katedry Teologii Prawosławnej 

 Japonia: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 

 Tajlandia: Wydział Chemii. 

Na Uniwersytet w Białymstoku przyjechało w celach szkoleniowych 4 pracowników z krajów partnerskich: 

 Dział Współpracy Międzynarodowej: 1 pracownik z Wietnamu, 1 z Kosowa 

 Dział Promocji: 1 pracownik z Kosowa 

 Wydział Chemii: 1 pracownik z Tajlandii. 

Organizacja wymiany studentów i nauczycieli 

Z przyznanych Uniwersytetowi w Białymstoku środków na dofinansowanie działań związanych 

z organizacją wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 (OS) zostały 

pokryte m.in. dodatki pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej, opłaty i prowizje bankowe. 

Program non-degree 

W roku akademickim 2021/2022 program non-degree został wykorzystany jako baza pod stworzenie 

ramifikacji dla programu wsparcia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”. 

Program non-degree został wykorzystany dla stworzenia indywidualnych planów kształcenia dla 

studentów ukraińskich uczelni, którzy w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej, wymierzonej 

przeciwko Ukrainie, przekroczyli granicę z Polską po 24.02.2022 r. Studenci-uchodźcy zostali zwolnieni 

z obowiązku opłaty czesnego za udział w programie.    

Tabela 33. Przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu non-degree 

Jednostka Semestr zimowy  Semestr letni  

Wydział Ekonomii i Finansów 0 1 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 0 1 

Wydział Nauk o Edukacji 0 2 
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6.6. Wizyty gości zagranicznych w roku akademickim 2021/2022 

Dział Współpracy Międzynarodowej, na podstawie zgłoszeń z poszczególnych jednostek, prowadził 

ewidencję gości zagranicznych przyjeżdżających na Uniwersytet w Białymstoku. W roku akademickim 

2021/2022 uczelnia gościła 23 cudzoziemców m.in. z Ukrainy, Kanady, Izraela, Hiszpanii, Turcji, 

Kazachstanu oraz Włoch.  

Przyjazdy gości zagranicznych w roku akademickim 2021/2022 przedstawiały się następująco: 
 

Tabela 34. Przyjazdy gości zagranicznych do poszczególnych jednostek 

Jednostka Liczba gości 

Wydział Prawa 9 

Wydział Fizyki 2 

Wydział Matematyki 6 

Wydział Nauk o Edukacji 3 

Instytut Zarządzania 2 

Instytut Socjologii 1 

Razem 23 

 

Większość przyjmowanych gości przyjechała w ramach współpracy badawczej z pracownikami 

wydziałów/instytutów goszczących lub też uczestniczyła w organizowanych przez te jednostki 

konferencjach.  

7. Biblioteka, wydawnictwa 
7.1. System biblioteczno-informacyjny 

Strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia tworzą: Biblioteka Główna, 

sześć bibliotek specjalistycznych funkcjonujących poza strukturą wydziałów (Chemiczna, Ekonomiczna, 

Filologiczna, Humanistyczno-Społeczna im. Andrzeja Wyczańskiego, Pedagogiczna, Prawnicza) oraz 

cztery biblioteki specjalistyczne funkcjonujące w ramach wydziałów (Biologii, Fizyki, Matematyki, 

Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie).  

Stan faktyczny księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej na 30 czerwca 2022 roku to 999 924 jednostek 

egzemplarzowych. W ostatnim roku akademickim sieć biblioteczna Uniwersytetu zgromadziła łącznie 

11 234 egz., w tym BG zewidencjonowała 5 920 egz. Ze swoich zbiorów biblioteki zubytkowały 10 404 

egz. (w tym BG 9816 egz.) zbiorów zdezaktualizowanych, zaczytanych lub wieloegzemplarzowych.  

W roku akademickim 2021/2022 biblioteki specjalistyczne prenumerowały łącznie 159 tytułów czasopism: 

149 krajowych i 10 zagranicznych. Biblioteka Główna prenumerowała 85 tytułów czasopism krajowych 

i  9 zagranicznych, ponadto otrzymała 68 tytułów z darów oraz 91 tytułów z wymiany. Prenumerata 

odbywała się w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość prenumeraty polskiej do wszystkich 

Wydział Prawa 0 1 

Instytut Socjologii 0 2 

Instytut Zarządzania 0 1 

Razem 0 8 
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bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego oraz jednostek UwB na rok akademicki 2021/2022 

wyniosła ogółem 131 805,36 zł (2021 r. – 65 902,68 zł,  2022 r. – 65 902,68 zł). Prenumerata czasopism 

zagranicznych stanowiła wartość 13 583,16 EUR (2021 r. – 6 625,80 EUR, 2022 – 6 957,36 EUR). 

Uniwersytet w Białymstoku w tym samym okresie prenumerował 4 bazy specjalistyczne online: 3 bazy 

EBSCO (Academic Research Source, Legal Source, Sociology Source Ultimate – współfinansowane 

w  50% przez MEiN) oraz 1 polską bazę System Informacji Prawnej Legalis. Uczestniczył również w 6 

konsorcjach współfinansowanych (50%) przez MEiN: ACS  (American Chemical Society), AIP (American 

Institute of Physics), APS (American Physical Society), Cambridge University Press – kolekcja HSS 

(Humanities Social Science), IOP (Institute of Physics), JSTOR – kolekcje: Arts & Sciences I, Arts 

&Sciences VII, Biological Sciences&Ecology&Botany I. Kontynuowano także dostęp do 7 ogólnopolskich 

licencji akademickich w pełni sfinansowanych przez MEiN w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki 

koordynowanej przez ICM UW: EBSCO (EIFL) pakiet podstawowy, Elsevier/Science Direct, Scopus, 

Springer, Web of Science, Wiley oraz czasopisma Nature i Science. 

Koszt prenumeraty baz danych Uniwersytetu w Białymstoku w 2021 r. wyniósł 155 213,45 zł 

(zagr. 114 008,45 zł; kraj. 41 205,00 zł) i 4 730,94 USD. W 2022 r. szacowany koszt wynosi 200 989,84 zł 

(zagr. 154 864,84 zł; kraj. 46 125,00 zł) i 3 543,50 USD. 

Biblioteka Uniwersytecka kontynuowała prenumeratę dostępu online do platformy ibuk Libra.pl 

Wydawnictwa PWN, przeznaczając na nią kwotę 10 844,90 zł. 

Wszystkie biblioteki uczelni korzystają ze zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. W Sekcji 

Automatyzacji kontynuowane są prace nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego Koha. Ogółem 

w bazach ALEPH Biblioteki Uniwersyteckiej na koniec czerwca 2022 r. znajdowało się 644 886 rekordów 

bibliograficznych, które rejestrowały 1 023 977 egzemplarzy. W roku sprawozdawczym pracownicy 

oddziału opracowania BG razem z bibliotekarzami systemu poza bieżącym opracowaniem nabytków 

kontynuowali meliorację uczelnianego katalogu centralnego, przygotowując jego zasób do konwersji do 

nowego systemu bibliotecznego, oraz wzbogacali bazę o rekordy analityczne. W okresie 

październik−grudzień pracownicy Biblioteki Głównej kończyli prace w dwuletnim projekcie w ramach 

Społecznej Odpowiedzialności Nauki „Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-

2020) − kontynuacja”. W zakresie tego zadania bibliotekarze wprowadzili 9000 rekordów analitycznych 

artykułów z podlaskich wydawnictw naukowych. Ponadto od marca 2022 do Katalogu Centralnego 

NUKAT dodawane są też rekordy analityczne artykułów/rozdziałów opublikowanych w latach 2000−2013 

przez wydawnictwa uniwersyteckie w pracach zbiorowych oraz pokonferencyjnych, jako cel dodatkowy 

realizowanego przez Sekcję Repozytorium zadania SON.  

W okresie sprawozdawczym czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej, mimo istniejących obostrzeń, przez cały 

czas funkcjonowały, przestrzegając zaleceń sanitarnych, z określonym limitem czytelników. Czytelnie 

UwB odwiedziło ogółem 34 578 użytkowników (2020/2021 − 48 547), którym udostępniono 139 258 

egzemplarzy (2020/2021 − 140 639). Liczba użytkowników zarejestrowanych w Wypożyczalni Biblioteki 

Głównej na dzień 30 czerwca br. wynosiła 6 678, a liczba wypożyczonych przez nich egzemplarzy 7 275 

woluminów (z prolongatami 19 804). Biblioteki specjalistyczne, oprócz udostępniania swoich zbiorów 

prezencyjnie, w większości prowadzą także wypożyczalnie. Łącznie w  bibliotekach specjalistycznych 

zarejestrowanych jest 7159 użytkowników, którzy w roku akademickim 2021/2022 wypożyczyli 12 223 

woluminy. 

W Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG zrealizowano 210 zamówień, w tym 105 zamówień bibliotekom 

krajowym, 8 zamówień bibliotekom zagranicznym oraz 97 zamówień pracownikom i studentom UwB. 
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Biblioteka Uniwersytecka pośredniczy także w dostępie do systemu ACADEMICA, który umożliwia 

korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 667 211 publikacji ze wszystkich 

dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. 

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 20 946 822 odwiedzin (w 2020 – 14 565 910) w dostępnych 

pracownikom i studentom UwB bazach online. W Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniono 1752 

dokumenty (81 książek i 1671 czasopism). W ciągu roku akademickiego 2021/2022 stronę Podlaskiej 

Biblioteki Cyfrowej łącznie odwiedzono 1 621 234 razy. W trakcie tych odwiedzin użytkownicy wyświetlili 

547 112 dokumentów. W grudniu 2021 r. Podlaska Biblioteka Cyfrowa została podniesiona do nowej 

wersji Dingo dLibra 6.0, dzięki czemu otrzymała nowy interfejs użytkownika i administratora. W tym 

samym miesiącu odbyło się również szkolenie online z pracy w nowej wersji programu dLibra. Liczba 

wejść na stronę Repozytorium UwB wyniosła 6 042 724. Odwiedzającymi byli użytkownicy z  różnych 

krajów świata. Od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w bazie RUB zdeponowano 1 835 

dokumentów. Od marca 2022 r. pracownicy Repozytorium realizują projekt „Rozbudowa otwartych 

zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku” dofinansowany przez MEiN w ramach 

programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Głównym celem projektu jest udostępnienie cyfrowej 

wersji 1200 prac naukowych opublikowanych w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku (w latach 

2000−2013) oraz w Wydawnictwie „Temida 2” (w latach 1994-2013) przez pracowników naukowo-

dydaktycznych UwB. Ponadto Sekcja RUB odpowiedzialna za zarządzanie repozytorium zajmowała się 

m.in. weryfikacją poprawności metadanych, kontrolą rejestracji numerów DOI dla artykułów z czasopism 

akademickich i konferencji UwB (219), rejestrowaniem bibliografii załącznikowej do artykułów 

z  czasopism UwB (11 874 pozycje) w bazie CROSSREF oraz indeksacją artykułów z czasopism w bazie 

CEEOL (144). Pracownicy Repozytorium przeprowadzali szkolenia/warsztaty dla studentów 

i doktorantów UwB w zakresie efektywnego wyszukiwania informacji z e-zasobów i elektronicznych źródeł 

informacji, obsługi RUB, Otwartej Nauki, a także uzupełniania i upubliczniania profilu ORCID. Oprócz tego 

zrealizowali 7 kwerend bibliometrycznych. Dwóch pracowników RUB pełni rolę administratorów 

Uniwersytetu w Białymstoku w programach otwartego publikowania (Springer, Elsevier) oraz na 

platformie Biblioteki Nauki.  Pracownia Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji w roku akademickim 2021/2022 

pracowała na potrzeby Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (we własnym zakresie i na poczet partnerów), 

wykonywała bieżące zamówienia, skanowała książki do Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku oraz 

na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w ramach Pracowni od października 2021 r. do marca 

2022 r. wykonywano prace na rzecz realizowanego w BU projektu „Rozbudowa otwartych zasobów…”. 

Pracownia bierze także 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 Zasobów 

Dostępnych”.  

W okresie sprawozdawczym Pracownia Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji wykonała łącznie 105 538 

skanów, w tym 40 000 skanów w ramach projektu „Rozbudowa otwartych zasobów...” oraz 31 754 

w  ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”. Trwają prace nad cyfryzacją 

kaset VHS stanowiących własność rodziny Kaczorowskich. 

W Oddziale Informacji Naukowej BG, w ramach prac dokumentacyjnych do własnych baz danych, 

wprowadzono 2813 rekordów bibliograficznych. Przeprowadzono przysposobienie biblioteczne dla 
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studentów I roku w formie stacjonarnej dla 13 grup. Szkolenia indywidualne w zakresie korzystania ze 

specjalistycznych źródeł informacji prowadzono we wszystkich bibliotekach uczelni.  

W okresie sprawozdawczym Informatorium BG odwiedziło 394 użytkowników. Udzielono 838 różnego 

typu informacji, w tym także informacje telefoniczne oraz pocztą elektroniczną. Przeprowadzono 34 

kwerendy. Bibliotekarze prawie wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UwB mieli 

obowiązek rejestrowania publikacji naukowych pracowników swoich jednostek do Modułu 

Sprawozdawczego PBN. BG wprowadzała dane pracowników Instytutu Studiów Kulturowych, Katedry 

Prawosławnej i Katedry Teologii Katolickiej.   

W ramach działalności naukowej kolejny rok prowadzono blog Biblioteki Uniwersyteckiej „Egzemplarz 

(nie)obowiązkowy”. Od listopada 2021 roku wznowiono, po przerwie pandemicznej, cykl spotkań 

białostockich bibliotekarzy „Podlaskie Forum Bibliotekarzy”. Ponadto pracownicy BU uczestniczyli 

w  konferencjach, webinariach organizowanych przez Centrum NUKAT, szkoleniach PBN dla Importerów 

Publikacji dotyczących pracy w Profilu Instytucji, Profilu Autora oraz w cyklu szkoleń „Nowoczesny 

Uniwersytet dostępny dla wszystkich”. Kierownik OIN przeprowadziła warsztaty skierowane do 

pracowników systemu bibliotecznego uczelni „Informacja czy dezinformacja? Czyli jak nie dać się 

oszukać” w ramach projektu SpołEd (Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece). Organizowano także 

dostępy testowe do baz danych i narzędzi m.in. Notoria Online, De Gruyter&Publishing Partners, 

wydawnictwa Brill, Scite, Writefull, SciFlow. Pracownicy BU wydali 5 publikacji naukowych. Biblioteka 

prowadziła również cykliczne akcje promujące macierzystą instytucję, m.in. obchody Nocy Bibliotek 2021 

pod hasłem „Czytanie wzmacnia”, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Ogólnopolski Tydzień 

Bibliotek 2022. W czerwcu br. we współpracy z Parlamentem Studenckim organizowała Noc Nauki. Brała 

też udział w XVIII edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Pracownicy OIN we współpracy 

z prof.  Adamem Dobrońskim, honorowym kustoszem Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego, przygotowali 

uroczystość upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.  

W Bibliotece Głównej miało miejsce otwarcie dwóch wystaw: prac studentów Wydziału Filologicznego 

oraz zorganizowanej we współpracy z Katedrą Badań Porównawczych i Edytorstwa Wydziału 

Filologicznego wystawy fotografii portretowej autorstwa polsko-amerykańskiego fotografa Czesława 

Czaplińskiego. Wspólnie z  pracownikami Katedry zorganizowano także spotkanie autorskie „Tu jestem” 

z Panią Anną Frajlich, poetką z Nowego Jorku. 

Bibliotekarze wystąpili w dziewięciu odcinkach audycji radiowej „Biblioteka – lubię to!” w Radiu Akadera, 

gdzie wypowiadali się na temat zbiorów i usług bibliotecznych, obecności Biblioteki Uniwersyteckiej 

w  mediach społecznościowych oraz na temat działalności kulturalno-naukowej.  

Na profilu Biblioteki kontynuowano usługi online „Zapytaj bibliotekarza” i „Zaproponuj kupno książki”. 

Prowadzono konta społecznościowe na Facebooku, Instagramie oraz TikToku.  

W ramach wsparcia bibliotek „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Biblioteka Główna w grudniu 2021 r. 

zakończyła realizację dwuletniego zadania SON pod nazwą „Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw 

naukowych (1944-2020) – kontynuacja (107 000,00 zł)”. Natomiast już od października 2021 r. 

pracownicy BG oraz Biblioteki Prawniczej rozpoczęli pracę nad nowym ministerialnym projektem pt. 

„Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku” (114 895,00 zł). 

W marcu 2022 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki złożono dwa nowe wnioski w ramach programu 

„Społeczna Odpowiedzialność Nauki” pt. „Rekordy analityczne regionalnych wydawnictw naukowych 

(1944-2022) – kontynuacja” na kwotę 180 000,00 zł oraz „Cyfrowe kolekcje Biblioteki Uniwersyteckiej - 

zbiory kartograficzne” na kwotę 34 575,00 zł. Aktualnie wnioski są rozpatrywane. 
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Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w styczniu 2022 r. została włączona przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Biblioteki wchodzące w skład 

sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, 

przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych 

i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego 

pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji. 

7.2. Wydawnictwa 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 

W roku akademickim 2021/2022 opublikowano 69 tytułów, w tym: 51 monografii o objętości 940,9 ark. 

wyd. i nakładzie 8 447 egz.; 18 numerów czasopism o objętości 291,7 ark. wyd. i nakładzie 2 030 egz. 

Łączny nakład – 10 477 egz. 

Łączna punktacja monografii opublikowanych w Wydawnictwie UwB wynosi 6 000 punktów – zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. 

Wartość wydanych publikacji według kosztów produkcji – 636 871,51 zł, w tym: 

 wartość wydanych monografii – 514 989,06 zł 

 wartość wydanych czasopism – 121 882,45 zł. 

W omawianym okresie rozdysponowano nieodpłatnie 6 207 egz. (monografii i czasopism) o wartości 

569 288,67 zł, w tym: 

 do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia przekazano 545 egz. o wartości 

43 516,50  zł 

 do bibliotek wydziałowych, instytutów, dziekanom, egz. autorskie, egz. obowiązkowe ISBN, ISSN 

– 5 662 egz. o wartości 525 772,17 zł. 

Do sprzedaży w Wydawnictwie UwB przekazano 3 970 egz. 

W omawianym okresie (do 29 lipca 2022 r.) sprzedano 1 794 egz. o wartości 67 088,49 zł netto, 

70 471,65 zł brutto. 

Wydano na promocję 599 egz. o wartości 23 482,74 zł netto. 

Wypłaty na rzecz Wydawnictwa UwB środków z repartycji w roku sprawozdawczym wyniosły 13 690,22 zł. 

W omawianym okresie wydano następujące czasopisma: 

 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric – 100 pkt, 1 numer 

 Optimum. Studia Ekonomiczne – 70 pkt, 3 numery 

 Białorutenistyka Białostocka – 20 pkt, 1 numer 

 Studia Wschodniosłowiańskie – 40 pkt, 1 numer 

 Białostockie Archiwum Językowe – 20 pkt, 1 numer 

 Linguodidactica – 40 pkt, 1 numer 

 Rocznik Teologii Katolickiej – 40 pkt, 1 numer 

 Elpis – 40 pkt, 1 numer 

 Białostockie Studia Literaturoznawcze – 40 pkt, 2 numery 

 Parezja – 20 pkt, 1 numer 

 Miscellanea Historico-Iuridica – 100 pkt, 2 numery (online) 

 Studia Podlaskie – 40 pkt, 1 numer 

 Studia Teologii Dogmatycznej – 5 pkt, 1 numer 
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 Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza – 70 pkt, 1 numer 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku uczestniczyło w targach, spotkaniach autorskich, 

promocyjnych: 

 23.10.2021 r. – Promocja i sprzedaż publikacji, Wydział Nauk o Edukacji UwB 

 10.12.2021 r. – Spotkanie autorskie i promocja albumu „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”, Aula 

Magna Pałacu Branickich w Białymstoku 

 5.02.2022 r. – Wernisaż połączony z promocją albumu „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”, Opera 

i Filharmonia Podlaska 

 21.02.2022 r. – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego 

Giedroycia 

 28.02.2022 r. – Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Urszuli Sokólskiej, Książnica 

Podlaska 

 22−24.04.2022 r – 9. Targi Książki w Białymstoku i festiwal literacki „Na pograniczu kultur”, 

Stadion Miejski w Białymstoku 

 10.06.2022 r. – Dzień Otwarty, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB. 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku planuje udział w targach: 

 27−30.10.2022 r. – 25. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 

 4−6.11.2022 r. – Targi Książki w Katowicach 

 24−27.11.2022 r.– XXX Targi Książki Historycznej w Warszawie 

 10−-12.03.2023r. – Poznańskie Targi Książki 

 2023 – 10. Targi Książki w Białymstoku 

Wydawnictwo Temida  

Nakładem Wydawnictwa Temida 2 w roku akademickim 2021/2022 ukazały się następujące pozycje: 

−     Beata Piecychna – The Multidimensionality of Translational Hermeneutics 

 Katarzyna Laskowska – Prawo karne Białorusi. Przeszłość i teraźniejszość 

 Anna Doliwa-Klepacka (red.) – Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt 26. Nr 1 (wersja angielska) 

 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 

 Aneta Giedrewicz-Niewińska (red.) – Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt 26. Nr 2 (wersja 

angielska) 

 Mariusz Charkiewicz – Pełnomocnik na gruncie przepisów prawa podatkowego 

 Wojciech Filipkowski – System rozpoznawania i wykrywania finansowania organizacji 

terrorystycznych w ujęciu prawnym i kryminalistycznym 

 Marcin Grzybowski – Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w świetle polskich 

ustaw sektorowych 

 Rafał Rejmaniak, Maciej Aleksandrowicz, Marta Andruszkiewicz (red.) – Białostockie Studia 

Prawnicze Zeszyt 26. Nr 3 (wersja angielska) 

 Anna Kryniecka-Piotrak – Antropologiczne podstawy prawa. Studium wybranych koncepcji polskiej 

myśli filozoficznoprawnej XX wieku 

 Paweł Wojciechowski – „Papierowe lustro”. Literatura. Studia − szkice − omówienia 
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 Leonard Etel, Dariusz Strzelec, Marcin Tyniewicki (red.) – Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt 26. 

Nr 4 (wersja angielska) 

 Maria Cudowska – Koncepcja zdatności arbitrażowej na tle prawa insolwencyjnego. Uwagi w świetle 

systemu prawa polskiego i wybranych państw common law 

 Dariusz Kużelewski – Mediacja w systemach prawa karnego wybranych państw Europy i Ameryki 

Północnej 

 Joanna Radwanowicz-Wanczewska (red.) – Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt 26. Nr 5 (wersja 

angielska) 

 Katarzyna Kowalik – Dopuszczalność szczepień obowiązkowych w świetle Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 Katarzyna Bagan-Kurluta – Rozważania nad prawem kolizyjnym. Między Savignym a współczesnymi 

koncepcjami doktrynalnymi 

 Dariusz Kużelewski – Idea i wybrane instytucje sprawiedliwości naprawczej a wymiar sprawiedliwości 

w sprawach karnych 

 Katarzyna Laskowska – Wory w zakonie 

 Ewa Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski (red.) – Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt 26. Nr 6 

(wersja angielska) 

 Katarzyna Żywolewska – Mianowanie nauczycieli oświaty i pracowników nauki 

 Joanna Pawlikowska – Wyczerpanie prawa w prawie autorskim 

 Stanisław Bożyk – 50 lat minęło. Fakty, refleksje i postacie. Z dziejów Wydziału Prawa UwB (1972-

2022) 

 Paweł Nowik, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska (red.) – Dorobek i rozwój 

myśli polskiej nauki prawa pracy w świetle XXI wieku 

 Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska, Jarosław Matwiejuk, Andrzej Jackiewicz, Artur Olechno, 

Lech Jamróz, Adam Bartnicki, Kamila Bezubik (red.) – Prawo konstytucyjne w systemie prawa 

(Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowo Bożykowi z okazji 70. rocznicy urodzin 

i 45-lecia pracy naukowej) 

 Stanisław Prutis – Z Temidą za pan brat. Autobiografia 

 Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.) – Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt 27. Nr 1 (wersja polska) 

 Aldona Domańska (red.) – Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt 27. Nr 2 (wersja angielska). 

Opublikowano między innymi 1 rozprawę habilitacyjną i dwie „książki profesorskie”. Wydawnictwo 

wspierało także Wydział Prawa oraz Uniwersytet w Białymstoku poprzez przekazywanie nagród 

książkowych i upominków w licznych konkursach i wydarzeniach promocyjnych oraz zapewniając serwis 

fotograficzny. Jak zwykle przekazywaliśmy bezpłatnie książki do Biblioteki Prawniczej i Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu w Białymstoku.  

8. Organizacja i zarządzanie Uniwersytetem 
8.1. Informacja i Promocja 

Materiały informacyjno-promocyjne 

 Opracowanie koncepcyjne, graficzne ulotki wizerunkowej promującej uczelnię. 

 Opracowanie koncepcyjne ulotek rekrutacyjnych w nowej szacie graficznej. 
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 Opracowanie koncepcyjne, 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, kalendarze i inne. 

Jubileusz 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku 

 Stworzenie i prowadzenie strony jubileuszowej z okazji 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku. 

 Stworzenie oprawy wizualnej jubileuszu oraz projekt logo. 

 Przygotowanie materiałów i gadżetów jubileuszowych.  

 Realizacja wystawy jubileuszowej na Rynku Kościuszki (historia i rozwój UwB). 

 Współtworzenie księgi jubileuszowej „Uniwersytet w Białymstoku. Dzieje. Ludzie. Opowieści”. 

 Stworzenie grafik zasłużeni dla UwB – wspomnienia osób nieżyjących, ważnych w życiu uczelni. 

 Współorganizacja i transmisja debaty „Pasja czy kalkulacja” wraz z Biurem Karier. 

 Współorganizacja biegu jubileuszowego wraz ze SWFiS. 

 Organizacja Pikniku Urodzinowego dla pracowników i studentów na terenie Kampusu UwB. 

 Transmisja, nagranie, oprawa fotograficzna oraz relacja z uroczystości dhc – prof. Adama 

Jamroza oraz prof. Leona Tarasewicza. 

 Współorganizacja koncertu jubileuszowego w Operze – prezentacja multimedialna o historii 

i  rozwoju uczelni, relacja i oprawa fotograficzna.  

 Pomoc w organizacji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, połączonej z obchodami 

jubileuszu. 

 Promocja jubileuszu na Facebooku #25latuwb. 

Promocja nauki 

 Kontynuacja na stronie internetowej cykli, 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. Teksty i wywiady dotyczyły m.in. My z Pokolenia BB, X, Y, 

Z, czyli co łączy, a co dzieli młodych i starszych. Pokoleniowa analiza eksperta UwB, porostów 

niezwykłych i niedocenianych, podlaskiego kina i jego wpływu na rozwój światowej kinematografii 

− w nawiązaniu do wystawy, której współtwórcą jest kulturoznawca z UwB. 

 Okiem Eksperta – cykl poświęcony jest aktualnym wydarzeniom z różnych dziedzin życia, które 

wyjaśniają i komentują specjaliści z UwB. Tematyka jest bardzo różnorodna. Rozmowy dotyczyły 

m.in. wielkich epidemii okiem historyka UwB, czyli jakie wnioski powinniśmy wyciągać 

z przeszłości, nowoczesnych technologii, zmian na rynku pracy i gospodarki 4.0, Akcji Płotki 

i znaczenia płazów w przyrodzie. 

 Twarze UwB – cykl poświęcony naszym pracownikom, studentom, absolwentom – osobom które 

swoją wyjątkową działalnością promują uczelnię, m.in. Nasza Piątka w Dubaju, czyli studenci 

UwB, którzy reprezentowali uczelnię i region w Dubaju, Maestro Edward Kulikowski, czyli 45 lat 

z batutą, humorem i Chórem UwB. 

 Współorganizacja XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w tym Rodzinnego Pikniku 

Naukowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku. 

 Kreatywne Rozmowy o Nauce – relacja i transmisja. 
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 Współorganizacja Dni Narodowego Centrum Nauki. 

Promocja wizerunkowa i internetowa 

 Stały monitoring, modyfikacja, aktualizacja strony internetowej UwB oraz Facebooka uczelni. 

 Tworzenie nowej szaty graficznej i redakcja Informatora Uniwersyteckiego, który jest rozsyłany 

co miesiąc pracownikom i jednostkom UwB. 

 Stworzenie koncepcji przebudowy strony UwB – aktualizacja zabezpieczeń, nowa szata 

graficzna, aktualizacja komponentów, koordynacja działań, współpraca z innymi działami 

i jednostkami Uniwersytetu. 

 Tworzenie i aktualizacja prezentacji multimedialnej o uczelni, jej działalności i ciekawostkach. 

 Aktualizacja Wirtualnych Dni Otwartych Uniwersytetu w Białymstoku – aktualizacja oferty 

kierunków studiów.  

 Akcja Perspektyw „Dziewczyny do ścisłych”– opracowanie tekstów, sesje zdjęciowe i  promocja  

kierunków ścisłych. 

 Akcja facebook’owa − #studianauwb #rekrutacja2022. 

 Street View − wirtualny spacer po Kampusie – realizacja ujęć zewnętrznych i wewnętrznych 

budynku.  

 Koordynacja działań „Dostawa i wdrożenie platformy uczelnianej Uniwersytetu w Białymstoku 

(zwanej dalej Platformą) dostosowującej 16 istniejących stron internetowych uczelni do ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych”, w ramach którego powstanie Platforma integrująca 16 stron głównych 

uczelni, a w przyszłości wszystkie serwisy www UwB. Przygotowane postępowanie przetargowe 

zakończyło się podpisaniem umowy w dniu 9.05.2022 r. z podmiotem, który do końca 2022 roku 

wykona całe zadanie. 

 Nowe strony internetowe przygotowane przez Dział Promocji: 

 https://25.uwb.edu.pl/ 

 https://szkoly.uwb.edu.pl/ 

 https://edencity.uwb.edu.pl/ 

 https://sup.uwb.edu.pl/ 

 https://igs2022.uwb.edu.pl 

 https://scu.uwb.edu.pl/ 

 Strony w budowie (lub nadzorowane) przez Dział Promocji: 

 https://otwarty.uwb.edu.pl/ 

 https://zwierzeta.uwb.edu.pl/ 

 Dział Promocji w sprawozdawanym okresie przygotował ponad 300 artykułów na stronie głównej 

uczelni oraz ponad 500 wpisów na oficjalnym koncie na Facebooku uczelni. 

 Współtworzenie publikacji „Uniwersytet w Białymstoku od kuchni”. 

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. 

https://25.uwb.edu.pl/
https://szkoly.uwb.edu.pl/
https://edencity.uwb.edu.pl/
https://sup.uwb.edu.pl/
https://igs2022.uwb.edu.pl/
https://scu.uwb.edu.pl/
https://otwarty.uwb.edu.pl/
https://zwierzeta.uwb.edu.pl/
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 Pomoc w organizacji dużych imprez promocyjnych, naukowych: m.in. współorganizacja 

inauguracji roku akademickiego, dhc, promocje habilitacyjne i doktorskie, konferencje. 

 Wsparcie działań Uniwersyteckiego Centrum Kultury, Uniwersyteckiego Centrum 

Przyrodniczego, Centrum Popularyzacji Nauki. 

 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi m.in. Santander Universidades, CERI, uczelnie wyższe, 

szkoły woj. podlaskiego, organizacje pozarządowe, agencje reklamowe. 

 Wsparcie − logistyczne, koncepcyjne, opracowanie graficzne, druk, zabezpieczanie materiałów 

promocyjnych − organizacji studenckich i doktoranckich przy różnych wydarzeniach. 

 Wsparcie projektu Xylopolis. 

 Wsparcie przy organizacji turnieju szachowego o „Puchar Rektora Uniwersytetu w  Białymstoku”, 

 Transmisja online różnych wydarzeń na uczelni m.in.: 

 Uroczystość nadania sali wykładowej w Instytucie Studiów Kulturowych im. Prof. Sława 

Krzemienia-Ojaka. 

 Wykład w ramach projektu „Religia, ideologia, prospołeczność: symulowanie 

sekularyzacji społeczeństw”. 

 Transmisja części warsztatowej Dni NCN w Białymstoku. 

 Transmisja − Kreatywne Rozmowy o Nauce. 

 Wsparcie Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku w działaniach promocyjnych. 

 Wsparcie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (jubileusz 50-lecia). 

 Wsparcie Biura Karier w działaniach promocyjnych, opracowaniach graficznych. 

 Wsparcie Działu Współpracy Międzynarodowej w działaniach promocyjnych, opracowaniach 

graficznych, zamówieniach gadżetów, informatorach, mapkach. 

 Współpraca przy projekcie „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”, w tym ścisła 

współpraca z Pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. 

 Pomoc w nagrywaniu materiałów promocyjnych, wydarzeń i transmisji online innym jednostkom. 

 Obsługa organizacyjna i fotograficzna jubileuszu Chóru UwB (sesja zdjęciowa i nagrania z prób). 

 Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny − przygotowanie 

materiałów promocyjnych, nagranie filmów promocyjnych, wykonanie sesji zdjęciowych 

studentom w Wilnie w dniach 4−5 lipca 2022 r. z okazji jubileuszu 15-lecia utworzenia Filii.  

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. 

 Przygotowywanie bieżących aktualności na stronę internetową. 

 Prowadzenie Facebooka UwB.  

 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 Perspektywy. 

 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, dhc, konferencje naukowe, wizyty gości i inne). 

 Przygotowywanie i aktualizacja prezentacji multimedialnych. 

 Zbieranie informacji o wydarzeniach i planach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 

 Przeprowadzanie procedur zamówień publicznych (zapytania ofertowe) na wykonanie 

i  dostarczenie materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. 

 Prowadzenie archiwum wydarzeń na Uniwersytecie. 

 Wsparcie merytoryczne w zakresie promocji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 

 Projektowanie logotypów m.in. Forum Kół Naukowych. 

 Projektowanie tabliczek na potrzeby kampusu. 

 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, 

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

 zarządzanie systemem sieci mobilnej na UwB w ramach EDUROAM, 

 bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych na Uniwersytecie, 

 obsługę sieci komputerowej administracji centralnej, sprzętu komputerowego,  teleinformatycznego 

i audiowizualnego administracji centralnej, 

 obsługę sieci telefonicznej i centrali telefonicznej w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu, 

 obsługę połączeń teleinformatycznych pomiędzy jednostkami UwB oraz obsługę podstawowych 

urządzeń sieciowych w poszczególnych jednostkach UwB, 

 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, 

 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. 
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Najważniejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym: 

 przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych dotyczących dostaw sprzętu komputerowego na 

potrzeby jednostek UwB. W okresie sprawozdawczym łącznie przeprowadzono 6 przetargów na 

dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby naukowe, dydaktyczne i administracji,  

 zakup systemów bezpieczeństwa na potrzeby poczty elektronicznej UwB. Zakupiono firewalle 

Fortimai-400F jako wyposażenie klastra do ochrony poczty elektronicznej. Wartość zamówienia 

116 850 zł, 

 prace związane z projektem systemów teleinformatycznych i niskoprądowych w planowanym 

budynku Wydziałów Humanistycznych UwB na terenie kampusu UwB. 

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 serwerów i systemów komputerowych związanych z obsługą studentów: systemy do 

obsługi toku studiów – USOS oraz USOSweb, system rekrutacji elektronicznej – IRK, system do 

nauczania na odległość – Eduportal, system do archiwizacji prac dyplomowych – APD, system do 

sprawdzania antyplagiatowego prac dyplomowych i prac doktorskich – JSA, system do układania 

rozkładu zajęć dydaktycznych − PLANISTA, system elektronicznej rezerwacji sal SRS, 

 przekazywanie danych sprawozdawczych do Zintegrowanego Systemu Informacji o  Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce (POL-on), 

 personalizacja Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), Elektronicznej Legitymacji Doktoranta 

(ELD), personalizacja kart pracowniczych i parkingowych oraz kart dostępu do pomieszczeń 

w  budynkach kampusu uniwersyteckiego − w tym: zakup blankietów, ewidencja, wydruk ELS, ELD 

i dystrybucja wydrukowanych ELS, ELD oraz pozostałych kart na jednostki organizacyjne 

Uniwersytetu, 

 obsługa systemu LEX Baza Dokumentów, 

 obsługa systemów komputerowych administracji centralnej: system kadrowo-płacowy, finansowo-

księgowy – SKI BILANS, Zintegrowany System do Zarządzania Uczelnią klasy ERP – XEMI, 

system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, 

 prowadzenie ewidencji oprogramowania na Uniwersytecie, prowadzenie ewidencji uniwersyteckich 

wydatków na oprogramowanie oraz usługi KIR, 

 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 wdrożeniowe systemu 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, 
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 nadzór i wsparcie techniczne w procesie wdrażania i użytkowania Zintegrowanego Systemu do 

Zarządzania Uczelnią klasy ERP, 

 przygotowywanie nowych wersji raportów w systemie USOS, 

 dostosowanie systemów informatycznych do wymogów RODO, 

 wdrożenie Elektronicznej Listy Obecności dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, 

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

 przystąpienie do sieci EWP (Erasmus Without Paper), prace wdrożeniowe platformy informatycznej 

na potrzeby współpracy międzynarodowej, przygotowanie systemu USOS do funkcjonowania 

w sieci EWP, 

 wdrożenie w ramach modułu Mobilny USOS zintegrowanego z systemem mObywatel 

funkcjonalności mLegitymacja, 

 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 2021/2022 Dział Zamówień Publicznych przeprowadził 57 postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej 130 tys. zł, w tym: 

 5 przetargów nieograniczonych (w tym 3 dostawy, 1 usługa oraz 1 robota budowlana) 

 22 postępowania w trybie podstawowym (w tym 12 dostaw, 7 usług, 3 roboty budowlane) 

 11 zamówień z wolnej ręki (10 dostaw, 1 robota budowlana) 

 19 zamówień z dziedziny nauki (19 dostaw). 

W wyniku rozstrzygniętych postępowań zostały podpisane 223 umowy, na ogólną kwotę 53 338 127,63 zł 

brutto. Dział Zamówień Publicznych udziela również niezbędnych informacji i wyjaśnień przy procedurze 

udzielania zamówień poniżej 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 2022. 

Obecnie wszczętych zostało 9 postępowań. Wszystkie zadania realizowane są przez czterech 

pracowników Działu Zamówień Publicznych. 

9. Finanse 
9.1. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2021 rok  

Przychody ogółem w 2021 r. wyniosły 170.736 tys. zł. Największą pozycją przychodową była subwencja 

na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego stanowiła ona 74% przychodów ogółem. 

Pozostałe przychody operacyjne (do których zaliczamy między innymi równowartość rocznych odpisów 

amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji) stanowiły w 2021 – 6,09% przychodów 

ogółem. Przychody z tytułu świadczonych usług edukacyjnych stanowiły 7% przychodów, przychody 

z  działalności badawczej 8,80%, przychody pozostałe wyniosły 4,11%, zaś przychody finansowe – 5,56% 

(przychody finansowe obejmują odsetki naliczone od wszystkich należności, w tym także na należności 

od firmy Mostostal Warszawa S.A.; większość tych odsetek ma swoje odbicie w  kosztach finansowych 
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w odpisie aktualizującym należności). Koszty ogółem wyniosły w 2021 roku 163.647 tys. zł. Największy 

udział w kosztach ogółem mają wynagrodzenia  61,04% oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia – 17,39%. Kolejne pod względem udziału w kosztach ogółem są: zużycie materiałów i energii 

– 7,56%, usługi – 6,79%, amortyzacja – 3,55%,  pozostałe koszty rodzajowe (obejmujące między innymi 

podróże służbowe) – 2,87%, koszty finansowe – 0,8% (koszty finansowe zawierają odpis aktualizujący 

na odsetki od należności od firmy Mostostal Warszawa S.A.). 

Tabela 35. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2021 rok 

Dział I. Rachunek zysków i strat w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 2021 

rok 

Wykonanie 

za 2021 rok 

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) 01 172 157,2 170 736,0 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 

(03+04+05+06+08+09+10+12+12+13+16+17) 
02 160 697,2 159 850,9 

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego 03 126 549,3 126 205,3 

Dotacje z budżetu państwa  04 1 716,0 1 673,5 

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków 
05 50,0 50,0 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne 06 9 800,0 9 994,7 

           w tym na studiach niestacjonarnych 07 7 500,0 7 386,8 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju 
08 2 118,0 719,6 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki 
09 3 889,7 4 323,8 

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych 

10 7 728,1 6 856,4 

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegające zwrotowi 
 11  2 848,9 2 669,4 

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 12 188,2 244,5 

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych 

przez ministra właściwego do spraw nauki 
13 2 757,9 2 734,6 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej 14 5 800,0 6 900,4 

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich 15 1 300,0 1 323,4 

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

Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki 17 100,0 148,1 

Pozostałe przychody  (19+20) 18 11 460,0 10 885,1 

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

Pozostałe przychody operacyjne (21+22) 20 11 455,0 10 881,6 

z 

tego 

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 355,0 17,2 

inne pozostałe przychody operacyjne 22 11 100,0 10 864,4 
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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 4 800,0 4 651,0 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2021 rok 

Wykonanie               

za 2021 rok 

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) 24 168 152,6 163 647,4 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) 25 167 709,1 162 369,4 

Amortyzacja 26 5 950,0 5 804,5 

Zużycie materiałów i energii 27 12 700,0 12 366,4 

Usługi obce 28 11 200,0 11 113,7 

Podatki i opłaty 29 100,0 37,9 

Wynagrodzenia 30 102 802,6 99 891,0 

w tym wynikające ze stosunku pracy 31 100 002,6 97 277,1 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32 30 256,5 28 464,6 

w 

tym 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 33 20 500,0 17 163,6 

z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od 

stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich 
34 454,5 355,6 

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

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

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich 37 2 150,0 2 068,8 

Pozostałe koszty rodzajowe 38 4 700,0 4 691,3 

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) 39 167 709,1 162 369,4 

Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, 

zmniejszenia − wartość dodatnia) 

40 0,0 0,0 

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej 

(39+40)  

41 
167 709,1 162 369,4 

w 

tym 

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 42 1 300,0 1 392,9 

koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 43 0,0 0,0 

Pozostałe koszty (45+46) 44 443,5 1 278,0 

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

Pozostałe koszty operacyjne (47+48) 46 443,5 1 278,0 

z 

tego 

strata z tytułu rozchodu zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
47 0,0 0,0 

inne pozostałe koszty operacyjne 48 443,5 1 278,0 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24) 49 4 004,6 7 088,6 

D. Przychody finansowe 50 150,0 52,0 

w tym odsetki uzyskane  51 100,0 52,0 

E. Koszty finansowe 52 100,0 151,3 
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w tym odsetki zapłacone 53 0,0 0,2 

F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) 54 4 054,6 6 989,3 

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 4 054,6 6 989,3 

9.2. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok na dzień 30.06.2022 r. 

Przychody ogółem na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 88.271.1 tys. zł. Największą pozycją przychodową 

była subwencja z budżetu państwa – 70,56% przychody z tytułu usług edukacyjnych – 8,62%, pozostałe 

przychody operacyjne (do których zaliczamy między innymi równowartość rocznych odpisów 

amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji) – 3,41%, przychody pozostałe (wyniosły 

około 7,62%, przychody z działalności badawczej – 9,31%, zaś przychody finansowe – 0,48%. Koszty 

ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 91 446,3 tys. zł. W kategoriach kosztowych największą pozycję 

stanowią koszty wynagrodzeń – 57,54%, następnie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 

19,07%, amortyzacja – 3,53% oraz zużycie materiałów i energii – 8,18%, usługi obce – po 6,90% 

i  pozostałe koszty – 4,78%. Należy pamiętać, że różnice w proporcjach pomiędzy poszczególnymi 

kosztami w latach 2021 i VI.2022 spowodowane są między innymi sezonowością części kosztów.  

Tabela 36. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok na dzień 30.06.2022 r. 

Dział I. Rachunek zysków i strat w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2022 rok 

Wykonanie 

na 

30.06.2022 

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) 01 178 275,8 88 271,1 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 

(03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) 
02 171 845,0 85 263,5 

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego 03 126 071,5 62 288,3 

w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą 03a 0,0 0,0 

Dotacje z budżetu państwa 04 1 390,2 511,6 

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków 
05 0,0 0,0 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne 06 10 100,0 7 608,8 

              w tym na studiach niestacjonarnych 07 7 800,0 6 506,6 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju 
08 2 357,8 620,1 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki 

09 4 472,5 1 895,4 

Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych  

ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

10 12 869,1 3 722,6 
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w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi 

11 5 002,2 1 629,3 

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 12 678,8 178,0 

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

13 5 305,1 1 716,6 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej 14 8 500,0 6 722,1 

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek 

studenckich 

15 1 300,0 733,9 

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

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

Pozostałe przychody (19+20) 18 6 430,8 3 007,6 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 19 10,0 0,0 

Pozostałe przychody operacyjne (21+22) 20 6 420,8 3 007,6 

z 

tego 

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

inne pozostałe przychody operacyjne 22 6 420,8 3 007,6 

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 5 920,8 2 732,2 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

2022 rok 

Wykonanie na 

30.06.2022 

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) 24 180 182,9 91 157,6 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) 25 178 447,1 91 157,6 

 Amortyzacja 26 7 083,8 3 223,7 

Zużycie materiałów i energii 27 14 602,8 7 481,4 

Usługi obce 28 12 535,0 6 312,2 

Podatki i opłaty 29 110,0 68,2 

Wynagrodzenia 30 105 315,5 52 617,3 

w tym wynikające ze stosunku pracy 31 102 350,4 51 252,2 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  32 33 000,0 17 442,0 

w 

tym 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu 

pracy 
33 20 000,0 9 524,5 

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od 

stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich 
34 618,8 265,5 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 4 098,6 4 098,6 

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

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich 37 3 600,0 1 544,4 

Pozostałe koszty rodzajowe 38 5 800,0 4 012,8 
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Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) 39 178 447,1 91 157,6 

Zmiana stanu produktów (zwiększenia − wartość ujemna, 

zmniejszenia – wartość dodatnia) 
40 0,0 0,0 

Ogółem koszty własne podstawowej działalności 

operacyjnej (39+40) 
41 178 447,1 91 157,6 

w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 42 1 300,0 844,5 

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

Pozostałe koszty (45+46) 44 1 735,8 288,7 

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

Pozostałe koszty operacyjne (47+48) 46 1 735,8 288,7 

z 

tego 

strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych 
47 1 285,8 0,0 

inne pozostałe koszty operacyjne 48 450,0 288,7 

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) 49 -1 907,1 -3 175,2 

D. Przychody finansowe 50 200,0 480,6 

w tym odsetki uzyskane 51 150,0 439,6 

E. Koszty finansowe 52 150,0 137,3 

w tym odsetki zapłacone 53 0,0 15,5 

F. Zysk (strata) z działalności (49+50-52) 54 -1 857,1 -2 831,9 

G. Podatek dochodowy 55 0,0 0,0 

H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
56 0,0 0,0 

I. Zysk (strata) netto (54-55-56) 57 -1 857,1 -2 831,9 

10. Inwestycje i remonty 

W roku 2021 zaplanowano wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 25.076.000,00 złotych. 

W roku 2022 zaplanowano wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 40.394.650,00 złotych. 

Wskazane powyżej kwoty uwzględniają planowane kwoty dotacji, o które Uniwersytet w Białymstoku wystąpił 

z wnioskiem o ich przyznanie do MEiN. 

Zadania inwestycyjne wraz z zakresem rzeczowym planowane do realizacji w latach 2021/2022 

1) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Wymiana stropów drewnianych w budynku. Wykonanie robót oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego. 

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

i  infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji. 

3) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Modernizacja kanalizacji deszczowej. Czynności przygotowawcze. 

Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji 

administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

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

Kontynuacja inwestycji. Doposażanie obiektu.  

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 
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administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robót. Nadzór 

inwestorski. 

6) 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   

7) 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   

8) Budowa Budynku Nauk Humanistycznych, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Czynności 

przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem 

decyzji administracyjnych i pozwoleń, realizacja obiektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego   

9) 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. 

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

11) Instytut Studiów Kulturowych, ul. Świerkowa 20. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wybudowanie windy zewnętrznej i rampy. 

12) Budynek mieszkalny, ul. Świerkowa 20 C. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na 

mieszkania oraz budowa lukarn i docieplenie budynku. Kontynuacja inwestycji. Wykonanie robót. 

13) 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. 

14) Stacja Terenowa w Gugnach, Wydział Biologii. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę. 

Przeniesiono do remontów. 

15) Obiekty uczelni. Montaż klimatyzatorów. 

16) Archiwum UwB, ul. Świerkowa 20 B. Przebudowa sali gimnastycznej i wykonanie w niej Archiwum 

Uniwersytetu w Białymstoku. Prace projektowe, budowlane i wyposażenie.  

17) Wydział Matematyki, ul. Ciołkowskiego 1 M. Wydzielenie pomieszczenia w auli na potrzeby 

wydawnictwa. 

18) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach uniwersytetu.  

19) Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1 N. Modernizacja wyposażenia scenicznego. 

20) Budynki do rozebrania, ul. Świerkowa. Rozebranie starych, nieużywanych baraków i uporządkowanie 

terenu po nich.  

Zadania inwestycyjne oraz ich zakres rzeczowy zrealizowany w roku akademickim 2021/2022  

1) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Wymiana stropów drewnianych w budynku  wykonano wymianę 

stropów. Prace zakończono. 

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

i  infrastrukturą  nie zrealizowano. 

3) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1. Modernizacja kanalizacji deszczowej  nie zrealizowano. 

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

wykonano dodatkową klimatyzację. Trwają prace przy realizacji żaluzji. 
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5) Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Przebudowa, rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 

w Wilnie  podpisano umowę dotacyjną z MEiN nr 2026. Podpisano umowę z generalnym wykonawcą. 

Umowa na nadzory w przygotowaniu. Prace projektowe zakończone, czekamy na pozwolenie na 

budowę. 

6) Budowa Budynku Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku  

złożono wniosek o dotację do MEiN. 

7) Budowa Budynku Prawa, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku  złożono wniosek o dotację do MEiN. 

8) Budowa Budynku Nauk Humanistycznych, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Czynności 

przygotowawcze  podpisano umowę dotacyjną z MEiN nr 2132. Przygotowano PFU. Trwa przetarg na 

generalnego wykonawcę. 

9) Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń wraz z infrastrukturą 

techniczną, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku  obiekt zrealizowano. Nie zrealizowano Parku 

Doświadczeń.  

10) Montaż szlabanu na wjeździe od ul. Prostej z oprzewodowaniem  zrealizowano. 

11) Instytut Studiów Kulturowych, ul. Świerkowa 20. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wybudowanie windy zewnętrznej i rampy  zrealizowano. 

12) Budynek mieszkalny, ul. Świerkowa 20 C. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na 

mieszkania oraz budowa lukarn i docieplenie budynku. Kontynuacja inwestycji. Wykonanie robót  nie 

zrealizowano. 

13) 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  nie 

zrealizowano. 

14) Stacja Terenowa w Gugnach, Wydział Biologii. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę  

zrealizowano jako remont. 

15) Obiekty uczelni. Montaż klimatyzatorów  zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 

16) Archiwum UwB, ul. Świerkowa 20 B. Przebudowa sali gimnastycznej i wykonanie w niej Archiwum 

Uniwersytetu w Białymstoku. Prace projektowe, budowlane i wyposażenia  wykonano projekt 

i  uzyskano pozwolenie na budowę.  

17) Wydział Matematyki, ul. Ciołkowskiego 1 M. Wydzielenie pomieszczenia w auli na potrzeby 

Wydawnictwa  trwa projektowanie. 

18) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Uniwersytetu  trwa realizacja instalacji 27 kWp.  

19) Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1 N. Modernizacja wyposażenia scenicznego  nie 

zrealizowano. 

20) Budynki do rozebrania, ul. Świerkowa. Rozebranie starych nieużywanych baraków i uporządkowanie 

terenu po nich  nie zrealizowano. 

Tabelaryczne zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym  

Zadania inwestycyjne planowane na lata 2021−2022 oraz realizacja przez Dział Inwestycji i Remontów zadań 

inwestycyjnych w terminie od 1.10.2021 r. do 31.07.2022 r. zostały pokazane w poniżej umieszczonej tabeli.  

Kwoty planowane uwzględniają kwoty dotacji, o które Uniwersytet w Białymstoku wystąpił z wnioskiem o ich 

przyznanie do MEiN. Część zadań, w związku z nieprzyznaniem dotacji, nie jest realizowana bądź 

realizowana jest w nieznacznym zakresie ze środków własnych uczelni.  
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Tabela 37. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym 

 

Nazwa zadania 

Plan 2021 r. 

(w zł) 

Realizacja 

od 

1.10.2021  

do 

31.12.2021  

(w zł) 

Plan 2022 r. 

(w zł) 

Realizacja  

od 

1.01.2022 

do 

31.07.2022  

(w zł) 

Realizacja  

od 1.10.2021  

do 31.07.2022  

(w zł) 

1) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1 

Wymiana stropów drewnianych w budynku. 

Czynności przygotowawcze. Wykonanie robót 

oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

3 233 140,00 519 482,77 0,00 0,00 519 482,77 

2) Wydział Prawa, ul. Mickiewicza 1 

Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz 

z parkingami i infrastrukturą. Kontynuacja 

inwestycji 

4 618 000,00 0,00 4 618 000,00 0,00 0,00 

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 36 000,00 0,00 0,00 

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

Kontynuacja inwestycji. Doposażanie obiektu 3 309 000,00 0,00 240 000,00 110 089,46 110 089,46 

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 

600 000,00 0,00 7 970 000,00 0,00 2 017 737,78 

6) 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   

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

7) 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   

800 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 

8) Budowa Budynku Nauk Humanistycznych, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku  

Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac 

projektowych i kosztorysowych z  uzyskaniem 

wymaganych prawem decyzji administracyjnych 

i  pozwoleń, realizacja obiektu oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego   

800 000,00 0,00 17 160 000,00 145 000,00 145 000,00 

9) Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń wraz z infrastrukturą techniczną. 

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 
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Zadania inwestycyjne  finansowanie 

Uniwersytet w Białymstoku zawarł trzy umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki na udzielenie dotacji  

celowych: 

1) 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 pn. „Budowa Obserwatorium 

Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku”. 

Zawarta w dniu 25 kwietnia 2019 r.  

Kontynuacja inwestycji. Czynności projektowe 

i  kosztorysowe. Wykonanie robót. Nadzór 

autorski. Zieleń. Wyposażenie 

8 618 860,00 0,00 2 700 000,00 10 805,55 10 805,55 

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

Dostawa i montaż wraz z  oprzewodowaniem 

i  uruchomieniem  

25 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

11) Instytut Studiów Kulturowych, ul. Świerkowa 20 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wybudowanie windy 

zewnętrznej i rampy 

299 000,00 00,00 314 650,00 314 645,85 314 645,85 

12) Budynek mieszkalny, ul. Świerkowa 20 C 

Zmiana sposobu użytkowania poddasza 

nieużytkowego na mieszkania oraz budowa  

lukarn i  docieplenie budynku. Kontynuacja 

inwestycji. Wykonanie robót 

2 250 000,00 0,00 2 250 000,00 209,95 209,95 

13) 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 

113 000,00 0,00 251 000,00 0,00 0,00 

14) Stacja Terenowa w Gugnach, Wydział Biologii  

Wymiana pokrycia dachowego na 

blachodachówkę 
― ― ― ― ― 

15) Obiekty uczelni 

Montaż klimatyzatorów 100 000,00 3 321,00 155 000,00 113 160,00 116 481,00 

16) Archiwum UwB, ul. Świerkowa 20 B  

Przebudowa sali gimnastycznej i wykonanie 

w niej Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku. 

Prace projektowe, budowlane i wyposażenie 

0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 

17) Wydział Matematyki, ul. Ciołkowskiego 1 M 

Wydzielenie pomieszczenia w auli na potrzeby 

wydawnictwa 

0,00  0,00 70 000,00 0,00 0,00 

18) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach uniwersytetu  

Dostawa i montaż 0,00  0,00 2 300 000,00 0,00 0,00 

19) Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1 N  

Modernizacja wyposażenia scenicznego 0,00  0,00 100 000,00 0,00 0,00 

20) Budynki do rozebrania, ul. Świerkowa  

Rozebranie starych, nieużywanych baraków 

i  uporządkowanie terenu po nich 

0,00  0,00 100 000,00 0,00 0,00 
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2) Umowa nr 2026 zawarta w dniu 30 września 2020 r. o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 

34.296.070,00 złotych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa obiektu 

Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Aguonu 22 w Wilnie”.  

3) Umowa nr 2132 zawarta w dniu 9 września 2021 r. o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 

47.980.000,00 złotych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Nauk 

Humanistycznych”. 

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 38. 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.2021 370.185 3.232.056 802.466 51.181 594.184 5.050.072 

Plan 2022 191.530 3.232.056 866.590 318.500 * 570.000 5.178.676 

* w tym przychody ze sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu w Białymstoku  „Narew” w Ploskach  

Realizacja ZFŚS według rodzajów wydatków socjalnych 

Tabela 39. 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.2021 1794 2.703.200 935 735.500 

I−VII.2022 898 1.289.600 868 715.800 

Tabela 40. 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.2021 188 73 115 0 43 145 274.200 

I−VII.2022 156 63 93 0 26 130 240.000 

 

W 2021 roku przyznano pomoc w formie ekwiwalentu pieniężnego za bony towarowe 525 uprawnionym 

emerytom i rencistom. 

Świadczenia rzeczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci 

Z uwagi na stan epidemii w okresie sprawozdawczym nie odbyły się noworoczne imprezy choinkowe. 

W  czerwcu 2021 r. wręczono paczki ze słodyczami 539 uprawnionym dzieciom, a w styczniu 2022 r. − 

534 dzieciom.  
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Tabela 41. Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej 

Wydatki za okres Liczba osób Kwota zł 

I−XII.2021 1302 352.000 

Plan 2022 1294 312.000 

Tabela 42. Pożyczki mieszkaniowe (bez odsetek) 

Wydatki za okres Liczba osób 
Według przeznaczenia 

Kwota zł 
Remontowe Budowlane 

I−XII.2021 82 77 5 410.000 

I−VII.2022 85 75 10 487.000 

Łączne zaplanowane środki ZFŚS, które przeznaczono na działalność socjalną i mieszkaniową na rzecz 

osób uprawnionych zostały wydatkowane w 2021 r. w 96,2%, a w okresie I−VII.2022 r. w 53,3%. 

Baza wypoczynkowa  

Ośrodek Wypoczynkowy „Narew” w Ploskach to uczelniany obiekt socjalny, który nie prowadził 

działalności wypoczynkowej od 2015 r. i został sprzedany przez Uniwersytet w Białymstoku 23.02.2022  r. 

Uniwersytet w Białymstoku jest właścicielem innych obiektów socjalnych, jakimi są trzy domki 

kempingowe zlokalizowane na terenie kempingu „Rusałka” koło Węgorzewa (12 miejsc noclegowych), 

które funkcjonują sezonowo od maja do września. W roku bieżącym środki finansowe ze sprzedaży 

Ośrodka Wypoczynkowego „Narew” w Ploskach w wysokości 230.000 zł zostały przeznaczone na 

odtworzenie (remont) ww. domków w Węgorzewie. W roku 2021 roczne dofinansowanie ze środków 

ZFŚS z przeznaczeniem na domki w Węgorzewie wyniosło 10.000 zł, a w 2022 r. zaplanowane zostało 

w  wysokości 10.000 zł oraz dodatkowo przeznaczono na wymianę wyposażenia po wyremontowaniu 

domków 30.000 zł.  Dochody netto za udzielone noclegi w ww. obiekcie w 2021 r. wyniosły  20.444,44 zł, 

a w okresie I−VII.2022 r. 14.888,88 zł. Środki pieniężne z ww. tytułu zasilają ZFŚS.   

Ponadto Uniwersytet w Białymstoku jest także właścicielem funkcjonującego całorocznie Domu Pracy 

Twórczej w Szczecinowie. Na pobyty studentom, doktorantom, pracownikom, emerytom i rencistom 

Uniwersytetu w Białymstoku i ich rodzinom dostępnych jest 21 miejsc noclegowych. Obiekt został w roku 

bieżącym wystawiony do sprzedaży, ale nie znalazł nabywcy. Dochody netto za udzielone noclegi 

w  okresie I−XII.2021 r. wyniosły 14.625 zł, a w okresie I−VII.2022 r. 8578,70 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, które zostały przydzielone osobom 

wnioskującym. Koszty utrzymania tych obiektów obciążają koszty ogólnouczelniane.  Dochody pochodzą  

z opłat czynszowych od lokatorów oraz opłat za media. Naliczone łączne wpływy wyniosły w okresie 

VII.2021–VI.2022 r. 470.939,13 zł.   
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12. Inne obszary działalności 

12.1. Archiwum 

Zakres prac wykonanych przez pracowników archiwum w roku akademickim 2021/2022 przedstawiał się 

następująco: 

1) Przyjęto łącznie do Archiwum UwB 12 329 teczek akt kategorii B, w tym: 

 akta kategorii BE50 – 4 858  teczek 

 akta kategorii B10, B5, B3, B2 – 7 471 teczek. 

2) Udostępniono na miejscu na podstawie stosownych upoważnień 24 teczki. 

3) Wypożyczono na podstawie stosownych upoważnień 345 teczek, które po wykorzystaniu zostały 

zwrócone do Archiwum UwB. 

4) Przygotowano do brakowania 44,2 mb dokumentacji niearchiwalnej. 

5) Udzielano pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku instruktażu w zakresie prowadzenia 

dokumentacji i archiwizacji dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt. Brano udział w szkoleniach dotyczących obiegu i archiwizacji dokumentów w systemie 

tradycyjnym i EZD. 

6) Prowadzono na bieżąco przegląd techniczny akt kat. A i teczek studenckich kat. BE50. 

7) Sprawdzano na bieżąco stan techniczny magazynów Archiwum UwB znajdujących się przy 

ul. Pogodnej 65 i ul. Żeromskiego 1. 

12.2. Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe 

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe (UCO) jest jednostką ogólnouczelnianą, której zadaniem jest 

udostępnianie infrastruktury obliczeniowej dla projektów naukowych oraz wsparcie techniczne 

i merytoryczne w zakresie prowadzenia obliczeń i rozwoju algorytmów obliczeniowych. W UCO są 

zatrudnione 3 osoby: dwóch administratorów, jeden programista naukowy. 

UCO jest zarządzane przez delegowanego do UCO samodzielnego pracownika naukowego, 

piastującego równolegle stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki.  

Organem opiniującym pracę UCO jest Rada Centrum. W jej skład wchodzą przedstawiciele wydziałów, 

przedstawiciele środowiska naukowego i przedstawiciele pracowników Centrum.  

W skład Rady Centrum w roku akademickim 2021/2022 wchodzili:  

● dr hab. Bartosz Kwaśniewski, prof. UwB, przedstawiciel Wydziału Matematyki – 

przewodniczący  

● prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

● prof. dr hab. Mirosław Brewczyk, przedstawiciel Wydziału Fizyki  

● dr hab. Artur Ratkiewicz, przedstawiciel Wydziału Chemii 

● prof. dr hab. Andrzej Górniak, przedstawiciel Wydziału Biologii  

●   dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB, przedstawicielka Instytutu Informatyki  

●   dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB, dyrektor UCO  

● mgr Radosław Piliszek, przedstawiciel pracowników UCO.  

Infrastruktura UCO 

UCO dysponuje infrastrukturą w postaci klastra obliczeniowego, składającego się z 78 węzłów 

obliczeniowych połączonych wysokoprzepustową siecią Infiniband, wysoko wydajnej macierzy dyskowej 
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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.  

Działalność naukowa UCO 

W roku akademickim 2021/2022 rozpoczęła się w UCO realizacja grantu badawczego NCN Sonata-bis 

„Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności 

mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu”. Liderem projektu jest dr hab. Paweł Łabaj 

z  Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego a partnerem i kierownikiem 

projektu po stronie Uniwersytetu w Białymstoku jest dr Krzysztof Mnich. Zadaniem zespołu z UwB 

w  ramach grantu jest rozwój narzędzi informatycznych służących do analizy interakcji, w oparciu 

o  opracowaną w UwB bibliotekę programistyczną MDFs.  

Użytkownicy UCO 

Z infrastruktury UCO korzystają pracownicy UwB z Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Matematyki, 

Instytutu Informatyki oraz Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-

Informatycznego, a także współpracownicy pracowników UwB z ośrodków zagranicznych i krajowych: 

Norwegian Research Centre, Radboud University (Holandia), Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Uniwersytet Warszawski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Jagielloński. 

W roku akademickim 2021/2022 w UCO było realizowane 16 grantów obliczeniowych. Z infrastruktury 

UCO skorzystało 46 użytkowników. 

Zrealizowane projekty techniczne 

W roku akademickim 2021/2022 zrealizowano projekt techniczny mający na celu podniesienie jakości 

zabezpieczenia ciągłości pracy klastra UCO. W tym celu zakupiono trzeci serwer pamięci masowej, 
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zapewniając tryplikację danych, co zmniejsza ryzyko ich utraty oraz zapewnia możliwość dalszej pracy 

z  zapisem w przypadku utraty jednego z 3 serwerów pamięci masowej. 

Wsparcie techniczne innych jednostek uczelni 

W roku akademickim 2021/2022 UCO wspierało realizację międzynarodowego grantu kierowanego przez 

dr. hab. Konrada Talmonta-Kamińskiego, prof. UwB z Zakładu Socjologii Poznawczej Instytutu Socjologii 

UwB. Zakupiony ze środków grantu serwer obliczeniowy wyposażony w 2TB RAM i dwa procesory 

o łącznej liczbie 128 rdzeni jest umieszczony w serwerowni UCO i jest obsługiwany od strony technicznej 

przez administratorów UCO. Za zgodą i na warunkach określonych przez dr. hab. Konrada Talmonta-

Kamińskiego, prof. UwB serwer ten jest udostępniany również użytkownikom UCO. 

Wsparcie dla dydaktyki 

W roku akademickim 2021/2022 UCO udzieliło wsparcia technicznego dla realizacji 5 prac dyplomowych 

w  Instytucie Informatyki. Ponadto infrastruktura chmurowa UCO była wykorzystywana do prowadzenia 

w trybie zdalnym zajęć dydaktycznych w Instytucie Informatyki.  

Sesja sprawozdawcza 

W ramach tegorocznej sesji sprawozdawczej przedstawiono wyniki badań prowadzonych w UCO przez 

naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku, a także przez reprezentanta studenckiego zespołu Cerber 

Motorsport z Politechniki Białostockiej. Zaprezentowanych zostało 9 referatów z różnych dziedzin wiedzy: 

chemii obliczeniowej, fizyki obliczeniowej, informatyki, bioinformatyki a także inżynierii samochodów . 

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. Niestety wniosek nie uzyskał finansowania. Konsorcjum podjęło decyzję 

o powtórnym składaniu wniosku w kolejnym roku. UCO będzie uczestniczyć w pracach konsorcjum nad 

poprawą i uzupełnieniem wniosku. 

Promocja Uniwersytetu 

UCO angażuje się w działania promocyjne Uniwersytetu, w ramach promocji pracownicy UCO m.in. 

prowadzą zajęcia edukacyjne i popularyzacyjne dla młodzieży, m.in. podczas Podlaskiego Festiwalu 

Nauki i Sztuki. Infrastruktura UCO jest prezentowana gościom Uniwersytetu, a także w środowisku 

lokalnym, np. uczniom białostockich szkół i doktorantom uczelni. 

Wykorzystanie infrastruktury UCO 

W okresie sierpień 2021 − lipiec 2022 średnie obciążenie serwerów UCO wyniosło około 29%, 

a  w  szczytowych miesiącach sięgało ponad 87%. 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 Biologii: 

1. Mikrobiom jelitowy małych ssaków. Kierownik: dr Julita Sadowska. 

2. Analiza porównawcza transkryptomów hybrydyzujących gatunków, sarny europejskiej i sarny 

syberyjskiej. Kierownik: dr Maciej Matosiuk. 

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

Ratkiewicz, prof. UwB. 

2. Analiza oddziaływań niekowalencyjnych w układach karboksylowych pochodnych heterocyklicznych 

pierścieni aromatycznych. Kierownik: dr Sławomir Wojtulewski. 

Wydział Fizyki: 

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

prof. dr hab. Mirosław Brewczyk. 

2. Atomistyczne i mikromagnetyczne modelowanie statyki i dynamiki namagnesowania w ultracienkich 

warstwach metalicznych. Kierownik: dr Jan Kisielewski. 

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

prof. dr hab. Krzysztof Szymański. 

4. Badanie właściwości bozonowo-fermionowych kropli kwantowych. Kierownik: dr hab. Tomasz Karpiuk. 

Instytut Informatyki: 

1. Rozwój systemu Mizar oraz Mizar Mathematical Library. Kierownik: dr Adam Naumowicz. 

2. Rozwój metod selekcji zmiennych. Kierownik: dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB. 

3. Budowanie modeli predykcyjnych arytmii z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Kierownik: 

dr inż. Wojciech Lesiński. 

4. Primary data analysis for next generation sequencing result, conversion and quality control of raw reads 

to .VCF files. Kierownik: dr Agnieszka Golińska. 

5. Opracowanie systemu wspomagającego budowę baz wiedzy z tekstów naukowych. Kierownik: 

dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB. 

6. Testy biblioteki MDFS. Kierownik: dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB. 

UCO: 

1. Extended microbiome characterization by the exploitation of the microbial intra-community synergies − 

towards better understanding of the Exposome. Kierownik: dr Krzysztof Mnich. 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny:  

1. Klasyfikacja danych strumieniowych generowanych w środowisku MOA przy pomocy 

niestandardowych odległości. Kierownik: mgr Kamil Ząbkiewicz. 

Publikacje wykonane z wykorzystaniem zasobów UCO 

W wyniku badań prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury UCO w roku 2021/2022 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: 5 artykułów za 140 pkt MNiE i 8 artykułów 

za 100 pkt MNiE. Sumaryczna liczba punktów MNiE wyniosła 1 500, średnia z artykułów punktowanych 

wyniosła 115.4, co wskazuje na bardzo wysoki poziom badań prowadzonych z wykorzystaniem 

infrastruktury UCO. 

12.3. Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy 

W roku akademickim 2021/2022 (od 1 października 2021 r. do 1 sierpnia 2022 r.) wystawy prezentowane 

w siedzibie Centrum zwiedziło 9 926 osób, w tym 6 495 w 388 zorganizowanych grupach szkolnych, 

przedszkolnych i półkolonijnych, a ekspozycje prezentowane poza siedzibą Centrum obejrzało około 

2 500 osób.  
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Zrealizowane wystawy stałe: 

 „Meteoryty – przybysze z kosmosu” – wystawa meteorytów i tektytów na wystawie Skały i  minerały 

w UCP. 

 „Skrzypłocze”  – ekspozycje okazów na wystawie Życie na Ziemi – zarys dziejów. UCP.  

 „Łodziki”  – ekspozycje okazów na wystawie Życie na Ziemi – zarys dziejów. UCP.  

 „Amonity”  – ekspozycje okazów na wystawie Życie na Ziemi – zarys dziejów. UCP.  

 „Trylobity”  – ekspozycje okazów na wystawie Życie na Ziemi – zarys dziejów. UCP.  

Zrealizowane wystawy czasowe: 

 „Życie na Ziemi – zarys dziejów” – wystawa skamieniałości uzupełniona planszami graficznymi.        

3.07.2021–5.08.2022 r.  Wydział Matematyki UwB. 

 „Kryształowy świat minerałów” – wystawa kolekcji podarowanej przez Irenę i Jana Datę. 01.01.– 

31.12.2022 r. Wydział Chemii UwB. 

 „Egzotyczne kwiaty Podlasia” – wystawa  fotografii. 01.02.–31.03.2022 r. Wydział Matematyki UwB. 

 „Na puszczańskich ścieżkach” – wystawa fotografii; 01.04.–31.08.2022 r. Wydział Matematyki UwB. 

 „Ze starego atlasu. Ryciny botaniczne” – wystawa 30 rycin botanicznych, prezentujących piękno 

dziko rosnących roślin, w tym storczyków.15.02.–7.05. 2022 r. Wydział Biologii UwB. 

 „Ukraina blisko nas” – wystawa sztuki ludowej i rzemiosła ludowego Ukrainy. 16.03.–15.05. 2022 r. 

Wydział Biologii UwB.  

  „Pisanki wielkanocne” – wystawa pisanek wielkanocnych polskich i ukraińskich. 4.04.– 6.05.2022 r. 

Wydział Biologii UwB. 

 „Owoce z odległych stron” – ekspozycja owoców egzotycznych rosnących w Ameryce Południowej, 

Środkowej, Azji. 10.05.–01.07.2022 r. w holu Wydziału Biologii UwB. 

 „Tajemnice Natury ukryte w Ziemi. Geolodzy próbują je rozszyfrować. Mapy geologiczne 

Tomasza Krzywickiego” – wystawa plansz. 24.05.–01.10.2022 r. Wydział Biologii UwB.  

Projekty 

 Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy brało udział w projekcie 

„Patrioci? Naturalnie!” (15.05.−11.11.2021 r). Inicjatywa odbyła się w partnerstwie trzech różnych 

białostockich instytucji: Muzeum Wojska, Galerii Arsenał oraz Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego 

im. Profesora Andrzeja Myrchy.  

W ramach projektu zrealizowano: 

 Konkurs plastyczny i fotograficzny  

Konkurs „Przyrodnicze symbole mojej ojczyzny” – dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Finał 

projektu odbył się w dniu Święta Niepodległości, 11.11.2021 r. 

 Piknik ekologiczny  

Piknik „Patrioci? Naturalnie!” (29.08.2021 r.), na którym przeprowadzono „Symulację rabunkowego 

wykorzystywania zasobów Ziemi”. 

 Warsztaty ornitologiczne   

Warsztaty „Ptasie zagadki” (29.08.2021 r.). 

 Posty na Facebooku 

Uruchomienie grupy publicznej Patrioci? Naturalnie! na Facebooku – opracowywanie postów o tematyce 

przyrodniczej (15.05.−31.10.2022 r.). 

https://www.facebook.com/groups/patriocinaturalnie/
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 W ramach realizacji projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej 

Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)” jest digitalizowana „Kolekcja pająków 

(Araneae) Polski w zbiorach Uniwersytetu w Białymstoku” dr. Janusza Kupryjanowicza (UCP). Kolekcja 

obejmuje 10 000 rekordów danych z około 80 000 okazów pająków i jest zdeponowana 

w  Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym.  

Prelekcje i warsztaty 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze brało udział: 

 w „Nocy Biologów 2022” (14.01.2022 r.), w XVIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki 

(13.05.2022 r.), w „Nocy Muzeów 2022” (14.05.2022 r.), organizując wykłady online, warsztaty 

i  wystawy, 

 w „Fascynującym Dniu Roślin” (25.05.2022 r.) z pokazem eksponatów, 

 23.04.2022 r. – UCP zorganizowało warsztaty dla nauczycieli z Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego 

PROTINUS w Białymstoku, 

 24.05.2022 r. – na zaproszenie UCP dr Tomasz Krzywicki (Państwowy Instytut Geologiczny) wystąpił 

z prelekcją „Z geologią na co dzień”, 

 w multimedialnych warsztatach edukacyjnych „Ptaki Polski” prowadzonych w siedzibie Centrum 

wzięło udział 320 uczniów w 26 grupach.  

Promocje 

 13.09.2021 r. – w Centrum odbyło się spotkanie (podczas konferencji prasowej) 5 studentów UwB, 

z  JM Rektorem UwB, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i przedstawicielką PAIH, promujące 

Wystawę Światową Expo 2020 w Dubaju. 

 13.10.2021 r. – w Centrum ogłoszono wyniki i nagrodzono laureatów konkursu „Pszczelarz Roku 

Województwa Podlaskiego” zorganizowanego po raz pierwszy przez samorząd województwa 

podlaskiego. Był to kolejny, po finansowym wsparciu organizacji wystawy „Pszczoły i ich rola 

w  naturze”, przejaw współpracy samorządu województwa z Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym 

im. Profesora Andrzeja Myrchy. 

 10.12.2021 r. (Uniwersytet Medyczny, Aula Magna Pałacu Branickich) i 15.12.2021 r. (Uniwersytet 

w Białymstoku, Wydział Biologii) – spotkania autorskie z prof. dr. hab. Markiem Konarzewskim 

i  dr.  Januszem  Kupryjanowiczem (UCP) – autorami albumu „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”.  

 3.02.2022 r. – udostępnienie przebudowanej alei im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów,  łączącej 

Lasek Zwierzyniecki i Kampus UwB z ulicami Wiejską i Świerkową. Na ścieżce można oglądać 

przyrodnicze tablice informacyjne, które powstały przy współpracy z pracownikami Uniwersyteckiego 

Centrum Przyrodniczego im. Prof. A. Myrchy. Jedna z nich poświęcona jest patronom alei: 

profesorom Alinie i Andrzejowi Myrchom – patronowi Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.  

 5.02.2022 r. – wernisaż i promocja albumu „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej” prof. dr. hab. Marka 

Konarzewskiego i dr. Janusza Kupryjanowicza (UCP) w sali wystawowej Opery i Filharmonii 

Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku. 17.02.2022 r. – promocja telewizyjna (w Teleexpresie 

Extra TVP i w TVP 3 Białystok) i emisja felietonu o wystawie UCP „Ze starego atlasu. Ryciny 

botaniczne”. 

 3.03., 5.03. i 10.03.2022 r. – promocje telewizyjne (w TVP3 Białystok) i emisje programu 

telewizyjnego „Ludzki człowiek” z cyklu „Świadkowie czasu”, poświęconego patronowi UCP 

Profesorowi Andrzejowi Myrsze w reżyserii Beaty Hyży-Czołpińskiej.  
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 18.03.2022 r. – promocja telewizyjna (w Teleexpresie Extra TVP i w TVP 3 Białystok) i emisja felietonu 

o wystawie UCP „Ukraina blisko nas”. 

 20.03.2022 r. – promocja radiowa (w Radiu Białystok) wystawy UCP „Ukraina blisko nas”.  

 22.05.2022 r. – pokaz multimedialny wybranych fotografii z Puszczy Knyszyńskiej autorstwa 

prof. dr. hab. Marka Konarzewskiego i dr. Janusza Kupryjanowicza (UCP) w Uniwersyteckim 

Centrum Kultury. 

 8.06.2022 r. – Centrum gościło uczestników III edycji konkursu filmowego „Pszczoła w obiektywie”. 

Organizatorem przedsięwzięcia był samorząd województwa podlaskiego. Był to kolejny przejaw 

współpracy samorządu województwa z Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora 

Andrzeja Myrchy. 

 11.07.2022 r. – w Centrum odbyło się nagranie telewizyjne promujące UwB zorganizowane przez 

Stowarzyszenie filmowe CHILL & LUZZ.  

Inne  

 Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze brało udział w Urodzinowym Pikniku UwB (9.06.2022 r.) 

udostępniając swoje wystawy dla zwiedzających.  

 Konsultacje prac badawczych przygotowywanych w ramach Olimpiady Biologicznej (dr Anna 

Matwiejuk).  

 W dniach 6.07.–19.07.2022 r. studentka Wydziału Biologii odbyła praktykę zawodową 

w  Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym.  

Strona WWW 

Od 1 października 2021 r. do  31 lipca 2022 r. stronę Centrum odwiedziło 5 645 internautów. 

Eksponaty 

 W roku akademickim 2020/2021 (od 1 października 2021 r. do końca lipca 2022 r.) z subwencji 

na pozostałe koszty Centrum kupiono łącznie 22 nowe eksponaty do kolekcji dydaktycznej Centrum. 

 20.10.2021 r. – Krajowa Administracja Skarbowa przekazała chronione okazy owadów 

Uniwersyteckiemu Centrum Przyrodniczemu. 

Finanse 

Od 1.10.2021 r. do 31.07.2022 r. z subwencji na pozostałe koszty Centrum wydano 10 265,53 zł na zakup 

nowych eksponatów oraz materiałów do realizacji i aranżacji wystaw. 

Publikacje  

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

Uniwersytetu w Białymstoku, 351 ss. 

 Legalov A. A., Kupryjanowicz J., Perkovsky E. E. 2021. A New Genus of the Tribe Cossonini 

(Coleoptera: Curculionidae) in Baltic Amber (Poland). Paleontological Journal, 55, 4: 405–409.  

 Kupryjanowicz J., Burzyńska J., Ratkiewicz M. 2021. Flora i fauna Polski w zbiorach Wydziału 

Biologii i Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku. Kosmos 70(2): 339-

349.  

 Matwiejuk A. 2021. Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Porosty Białegostoku. Prezydent 

Miasta Białegostoku, 295 ss. 
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12.4. Wschodni Ośrodek Transferu i Technologii 

W roku akademickim 2021/2022 Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB brał udział w realizacji 

7  projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. 

„Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki 

i  Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K350/16  

W roku akademickim 2021/2022 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca 

procedowało ocenę wniosku o płatność końcową złożonego 17 maja 2021 r. w związku z zakończeniem 

realizacji projektu. 

„Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu 

w  Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K296/16 

W roku akademickim 2021/2022 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca 

procedowało ocenę wniosku o płatność końcową złożonego 27 maja 2021 r. w związku z zakończeniem 

realizacji projektu.  

 „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz 

Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K349/16 

Projekt wdrażany w latach 2017−2020 został rozliczony 22 marca 2022 r. (data wpływu płatności 

końcowej na konto UwB). 5 listopada 2021 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który 

formalnie zatwierdził zmiany wprowadzone do wniosku aplikacyjnego na podstawie decyzji NCBR 

z 14 marca 2019 r. i późniejsze. Zaktualizowano wartości wskaźników produktu i rezultatu, okres realizacji 

projektu do 31.12.2020 r., harmonogramy: płatności i realizacji projektu oraz kwotę dofinansowania 

i kosztów ogółem proporcjonalnie do obniżonych wskaźników oraz odpowiednio wartość wkładu 

własnego. W związku ze zmianą poziomu finansowania zwiększył się odsetek kosztów pośrednich 

projektu z 20 do 25% wartości wydatków bezpośrednich. Ostateczna kwota ogółem realizacji projektu 

wyniosła 561 363,20 zł. 

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

W roku akademickim 2020/2021 WOTT kontynuował realizację „Pilotażowego projektu dotyczącego 

rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. 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 sp. z o.o. 

 Miasto Białystok − Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 

 Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra 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 roku akademickim 2021/2022 przeprowadzono II etap oceny merytorycznej 4 wniosków aplikacyjnych 

zgłoszonych przez zespoły naukowe z UwB, które uprzednio uzyskały najwyższą punktację. Etap ten, 

polegający na przeprowadzeniu audytu pomysłów biznesowych, za który odpowiedzialny był jeden 

z  partnerów projektu – Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji, zakończył się wyłonieniem dwóch 
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projektów o najwyższym potencjale komercyjnym. UwB otrzymał 4 raporty z tych ocen. Pod kierunkiem 

Lidera projektu rozpoczęto prace nad przygotowaniem wspólnego wzoru umowy grantowej, jaką uczelnie 

miały podpisać z grantobiorcami. Po wypracowaniu jej ostatecznego kształtu, 30 listopada 2021 r. 

nastąpiło podpisanie umów. Dofinansowanie otrzymały dwie prace badawczo-rozwojowe: „Sposób 

oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek 

tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku” kierowana przez prof. dr hab. Beatę 

Godlewską-Żyłkiewicz i „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji” pod 

kierownictwem dr. hab. Witolda Rudnickiego, prof. UwB. Dofinansowanie obu grantów wyniosło po 

110 tys. zł. Termin realizacji przewidziano do końca maja 2022 r. Od tego momentu rozpoczęła się 

realizacja obu prac B+R, w ramach której wyłoniono i zawarto umowy z podwykonawcami, 

przeprowadzono postępowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i dokonano 

zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji prac. W związku z otrzymaną decyzją Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącą wydłużenia okresu realizacji „Pilotażowego 

projektu…” do końca 2022 r., zawarto aneksy do umów o powierzenie grantów na realizację prac B+R, 

przenoszące datę ich zakończenia na 31 października 2022 r. 

W ramach wdrażania finansowej strony projektu, od początku jego realizacji do końca roku 

akademickiego 2021/2022 złożono łącznie 5 wniosków o płatność. 

Trzem pracownikom WOTT powierzono obowiązki brokerów technologii w ramach projektu. Zespół brał 

udział w spotkaniach i uzgodnieniach dotyczących wspólnej dla trzech uczelni partnerskich platformy 

internetowej zawierającej bazę danych potencjału naukowego i badawczego. Pracownicy WOTT zbiorą 

od jednostek organizacyjnych uczelni dane, które jak ustalono będą dotyczyły:  

 aparatury, sprzętu laboratoryjnego 

 oferty badawczej, prowadzonych prac naukowych, badawczych  

 posiadanych patentów oraz wprowadzi te dane ręcznie po uzyskaniu dostępu do bazy. 

Następnie informacje te zostaną wprowadzone do zasobów utworzonego narzędzia internetowego.  

Zespół brał udział w spotkaniach naukowców poszukujących partnerów biznesowych do komercjalizacji 

swoich innowacyjnych rozwiązań pn. Demo Days i Speed Dating odbywających się w  Białostockim Parku 

Naukowo-Technologicznym 6 kwietnia z udziałem zespołów naukowych z  Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku i 23 maja, gdzie prezentowały się zespoły naukowe z  Politechniki Białostockiej. 

Wydarzenie dedykowane Uniwersytetowi w Białymstoku zostało zaplanowane na termin jesienny 2022 r. 

Podjęto działania zmierzające do przygotowania wspomnianego spotkania. Sześć zespołów naukowych 

z UwB zostało zaproszonych do prezentacji swoich pomysłów. Przygotowano formularze zgłoszeniowe 

oraz rozpoczęto pracę nad prezentacjami. 

UwB realizował również w ramach projektu kolejne zadanie, jakim jest organizacja szkoleń dedykowanych 

9 brokerom technologii ze wszystkich trzech uczelni partnerskich. Odbyły się dwie sesje szkoleń 

z tematyki komunikacji biznesowej, praw własności intelektualnej i modeli komercjalizacji. Pierwszy kurs 

zorganizowano w dniach 27, 28 i 29 września 2021 r. w trybie online ze względu na ograniczenia związane 

ze stanem epidemii. W związku ze zgłaszanymi przez brokerów uczestniczących w szkoleniu postulatami 

o organizację szkoleń w formie stacjonarnej, kolejna sesja szkoleń została zorganizowana w dniach 20, 

21 i 22 czerwca 2022 r. w siedzibie UwB.  

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” 
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Przedsięwzięcie jest realizowane w konsorcjum z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki 

Białostockiej sp. z o.o. (Lider), Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (Partner) w ramach programu  

pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa 

Wyższego. 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. Promuje osiągnięcia naukowe, zwiększa ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz zacieśnia 

współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. W roku akademickim 

2021/2022 kontynuowano realizację pięciu prac przedwdrożeniowych prowadzonych przez zespoły 

naukowe z UwB: 

 „Obrazowanie oporności powierzchniowej metodą pięciopunktową” − kierownik prof. dr hab. 

Krzysztof Szymański, Wydział Fizyki. 

 „Automatyzacja i miniaturyzacja prototypu aparatu do pomiarów techniką SPRi oraz modyfikacje 

konstrukcji współdziałających z nim biosensorów, w celu tworzenia paneli diagnostycznych” − 

kierownik dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB, Wydział Chemii. 

 „Nowa prosta technologia produkcji węgla aktywnego z roślin pływających do usuwania 

barwników i mikrozanieczyszczeń organicznych ze ścieków” − kierownik dr Urszula Kotowska, 

Wydział Chemii. 

 „Matryca stymulacyjna do badań hybrydowych potencjałów wywołanych i obrazowania metodą 

rezonansu magnetycznego” − kierownik mgr Łukasz Łabieniec, Wydział Fizyki. 

 „Metoda zapisu hologramów generowanych komputerowo w bez-pikselowym progowym ośrodku 

optomagnetycznym” − kierownik prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz, Wydział Fizyki. 

Pracownicy WOTT wzięli udział w targach „PACTT Science Business Innovation EXPO 2022”, które 

odbyły się w Łodzi w dniach 18−19.05.2022 r. Podczas wydarzenia prezentowane były osiągniecia 

naukowe oraz prowadzone prace B+R. W ramach projektu na UwB został zorganizowany cykl szkoleń 

online z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Szkolenia 

były skierowane do pracowników oraz doktorantów Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę o  tym, jak 

zaprezentować swoje kompetencje, aby pozyskać partnerów biznesowych i wykorzystać ją, by znalazła 

ona przełożenie na sukces we współpracy z przemysłem. W szkoleniach wzięło udział 68 osób z trzech 

podlaskich uczelni. 

Projekt „Innovative technology of cold ultrafast photo-magnetic recording and novel approach to 

ultrafast opto-spintronics” 

Projekt  badawczo-rozwojowy finansowany w ramach Programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

jest realizowany na Wydziale Fizyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Stupakiewicza. Celem 

przedsięwzięcia jest opracowanie nowatorskiej technologii magnetycznego zapisu informacji oraz rozwój 

ultraszybkiej spintroniki przy zastosowaniu ultrakrótkich impulsów laserowych. Na sukces projektu 

pracuje zespół badawczy składający się z dziewięciu osób wyłonionych w ramach otwartych konkursów 

i zatrudnionych na UwB do wykonywania zadań w  projekcie (3 post-doców, 2 doktorantów i 3 

stypendystów-studentów). Opracowywana nowa technologia, wykorzystująca nośniki zawierające 

magnetyczne warstwy dielektryczne, będzie rozwijała wydajność systemów komputerowych. Projekt 

TEAM największe korzyści przyniesie dużym centrom IT, pomoże w  przechowywaniu i przetwarzaniu 
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danych, które obecnie zużywają ogromne ilości energii elektrycznej w skali produkcji globalnej. Natomiast 

uzyskane wyniki w ramach realizacji projektu, mogą przyczynić się do wytworzenia ultraszybkich pamięci 

fotomagnetycznych z  nieosiągalną dotychczas szybkością zapisu i odczytu danych wraz z rekordowo 

niskim zużyciem energii w trakcie zapisu.  

Celem projektu TEAM jest także rozwój kadry sektora B+R, pracującej w innowacyjnych obszarach 

branży IT oraz współpraca i udział partnera zagranicznego z Radboud University w Nijmegen z  Holandii. 

W ramach wykonywania poszczególnych zadań w projekcie została także nawiązana współpraca 

z  partnerem krajowym z Politechniki Warszawskiej w celu opracowania podzespołów w  układzie 

pomiarowym do zapisu informacji. W wyniku realizacji projektu dotychczas ukazało się dziesięć publikacji 

naukowych w renomowanych czasopismach, w tym m.in. w: Nature Physics, Nature Communications, 

Physical Review Applied, Applied Physics Letters. 

Projekt „Zimny optomagnetyzm dla urządzeń o dostępie swobodnym”  

Projekt realizowany jest pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Stupakiewicza na Wydziale Fizyki, 

dofinansowany z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Premia na Horyzoncie 2, 

stanowiącego dodatkowe wsparcie dla przedsięwzięć, które otrzymały grant w ramach inicjatywy 

Horyzont 2020. Okres wdrażania trwa od 1.06.2020 r.  do 30.11.2024. Całkowita wartość  dofinansowania 

wynosi 207 660 zł. 

W roku 2021 dokonano 6 nowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej, rozpoczynających procedurę ochrony prawnej dla wynalazków Uniwersytetu w Białymstoku.  

Wszystkie zgłoszenia dokonano wspólnie z jednostkami spoza UwB.  

W roku 2022 dokonano 2 nowych zgłoszeń wspólnie z jednostkami spoza UwB w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tabela 43. Polskie zgłoszenia patentowe 

Jednostka 
Liczba zgłoszeń patentowych 

2021 2022 

Wydział Chemii 4 2 

Wydział Fizyki 2 ― 

W roku 2021 dokonano jednego zgłoszenia do ochrony patentowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, 

natomiast w 2022 r. rozpoczęto jedną procedurę międzynarodową ochrony patentowej w ramach 

procedury PCT. 

Tabela 44. Zagraniczne zgłoszenia patentowe 

Jednostka  Liczba zgłoszeń patentowych 

2021 2022 

Wydział Fizyki 1 ― 

Wydział Chemii ― 1 

W 2021 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski udzielił 3 patenty Uniwersytetowi w  Białymstoku.  

Tabela 45. Patenty udzielone w 2021 roku przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski dla 

wynalazków Uniwersytetu w Białymstoku 
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Jednostki UwB Jednostki 

pozostałe 

Twórcy Tytuł patentu Numer patentu 

Wydział Chemii  

― 

Agnieszka Hryniewicka 

Marta Malinowska  

Jacek Morzycki  

Tomasz Hauschild 

Steroidowa sól 

imidazoliowa, sposoby jej 

wytwarzania oraz jej 

zastosowania 

PAT. 237 764 

Wydział Fizyki Uniwersytet 

Medyczny 

w  Białymstoku 

UwB:  

Krzysztof Szymański 

Łukasz Łabieniec 

Andrzej Andrejczuk 

UMB:  

Anna Wasilewska 

Tadeusz Porowski 

Układ do badania 

zmętnienia płynów 

w warunkach 

dynamicznych oraz sposób 

badania stopnia zmętnienia 

płynów w warunkach 

dynamicznych 

PAT. 239 007 

Wydział Chemii Politechnika 

Poznańska 

UwB:  

Ewa Gorodkiewicz  

Beata Szymańska  

PP: 

Bogdan Wyrwas 

Zenon Łukaszewski 

Biosensor do 

specyficznego oznaczania 

stężenia ludzkiego 

antygenu rakowo-

płodowego CEA 

PAT. 239 340 

W 2022 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski udzielił 2 patentów na rzecz Uniwersytetu 

w  Białymstoku.  

Tabela 46. Patenty udzielone w 2022 roku przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski dla 

wynalazków Uniwersytetu w Białymstoku 

Jednostka 

UwB  

Jednostki 

pozostałe 

Twórcy Tytuł patentu Numer 

patentu 

Wydział 

Chemii 

Politechnika 

Poznańska 

UwB:  

Ewa Gorodkiewicz  

Beata Szymańska  

PP:  

Bogdan Wyrwas  

Zenon Łukaszewski 

Biosensor do specyficznego 

oznaczania stężenia ludzkiego 

białka z komórek nabłonkowych 

najądrza 4 (HE 4) 

P.432 625 

Wydział 

Chemii 

Politechnika 

Poznańska 

UwB:  

Ewa Gorodkiewicz  

Beata Szymańska  

PP:  

Bogdan Wyrwas 

Zenon Łukaszewski 

Biosensor do oznaczania 

interleukiny 6 (IL-6) techniką 

powierzchniowego rezonansu 

plazmonów w  wersji Imaging 

P.433 106 

Tabela 47. Umowy inne niż komercjalizacyjne zawarte w 2021 r. i 2022 r. 

Rodzaj umowy 2021 2022 

Umowa o współwłasności praw do patentu 6 2 

Umowy UwB – twórcy 3 ― 
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12.5. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Studium organizuje lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego i rosyjskiego 

w  ilości 120 godzin na studiach pierwszego stopnia i jednolitych, na studiach drugiego stopnia − 30 lub 

60 godzin (w tym warsztat języka specjalistycznego) oraz w szkołach doktorskich (15 godzin rocznie). 

Ponadto pracownicy Studium prowadzą zajęcia i wykłady na kierunku filologia obca (filologia angielska, 

romańska, edukacja dwujęzyczna) oraz na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  

Na kierunkach filozofia i etyka, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz stosunki 

międzynarodowe studenci studiów pierwszego stopnia uczęszczają na lektorat z dwóch języków, 

najczęściej był to język angielski z rosyjskim lub z niemieckim. Studenci kierunków historia i polonistyka 

oprócz języka nowożytnego uczą się także języka łacińskiego. Również studenci kierunku filozofia i etyka 

mają do wyboru język łaciński. Dla studentów kierunku prawo zorganizowane są dodatkowe fakultatywne 

zajęcia z języka łacińskiego. Poza tym studenci z całej uczelni mogą wziąć udział w  kursie języka 

łacińskiego w ramach przedmiotu ogólnouczelnianego.  

Na studiach niestacjonarnych (Wydział Nauk o Edukacji, Wydział Prawa − na kierunku prawo, Wydział 

Ekonomii i Finansów na kierunku ekonomia oraz Instytut Zarządzania na kierunku zarządzanie) liczba 

godzin lektoratu jest mniejsza o ¼ w porównaniu do studiów stacjonarnych.  

W roku akademickim 2021/2022 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 − 2893, rosyjskiego – 381 (w tym również jako drugiego języka), niemieckiego – 170 

(najczęściej jako drugiego języka), łacińskiego – 87 i francuskiego – 62.  

Na studiach niestacjonarnych odpowiednio: angielskiego − 944, rosyjskiego – 138 i niemieckiego – 30. 

Monitorowanie standardów akademickich  

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest jednostką dydaktyczną. Strukturę SPNJO tworzą dwa 

zespoły:  

 Zespół Lektorów Języka Angielskiego (21 osób)  

 Zespół Lektorów Języka Niemieckiego, Rosyjskiego i Języków Romańskich (9 osób).  

W roku akademickim 2021/2022 jednostka zatrudniała na etatach dydaktycznych 29 osób: 2 starszych 

wykładowców (w tym jednego ze stopniem doktora), 21 wykładowców (w tym dwóch ze stopniem doktora) 

oraz 7 lektorów (w tym jednego ze stopniem doktora oraz trzech lektorów na ½ etatu − w tym  jednego 

ze stopniem doktora). Ponadto 5 osób pracowało w ramach godzin zleconych (3 lektorów języka 

angielskiego, 1 lektor języka francuskiego i 1 języka rosyjskiego). 1 wykładowca (języka łacińskiego) 

przebywał na urlopie bezpłatnym. 

Należy podkreślić, że wszyscy nauczyciele akademiccy legitymowali się odpowiednim wykształceniem 

w  zakresie nauczania języków obcych, w tym pięć osób posiadało stopień naukowy doktora (czwórka 

anglistów i jeden rusycysta), cztery – ukończony drugi kierunek studiów, trzy − studia podyplomowe 

a  jedna – studia doktoranckie.  

W dniach 24−25.06.2022 r. w SPNJO odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna z okazji 50-lecia 

SPNJO „Języki obce w szkole wyższej”. W konferencji wzięło udział kilkunastu wykładowców z takich 

uczelni wyższych jak: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika 

Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Akademia Leona Koźmińskiego, 

a także pracownicy SPNJO.  
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Pracownicy SPNJO w tym roku opracowali autorskie materiały dydaktyczne ukierunkowane na nauczanie 

języka specjalistycznego.  

W związku z wdrożeniem platformy eduPortal wszyscy pracownicy SPNJO odbyli szkolenie w zakresie 

obsługi tej platformy w okresie sierpień−wrzesień 2021 r., a część pracowników wzięła też udział 

w  dodatkowym szkoleniu w tym zakresie przeprowadzonym online dla lektorów SPNJO. Jeżeli chodzi 

o  zwiększanie kompetencji w zakresie nauczania zdalnego pracownicy SPNJO uczestniczyli także 

w  webinariach/szkoleniach dotyczących dydaktyki cyfrowej.  

Jak co roku pracownicy SPNJO aktywnie uczestniczyli w organizacji XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki 

i Sztuki. Pracownicy SPNJO brali też udział w wykładach/seminariach/konferencjach, organizowanych 

przez wydziały/instytuty UwB. Większość pracowników SPNJO wzięło udział w szkoleniach 

świadomościowych w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”: „Zwiększanie 

dostępności uczelni dla osób z  niepełnosprawnościami” (10.05.2022 r.) oraz „Dostępność lektoratów dla 

osób z  niepełnosprawnościami” (29.06.2022 r.).  

Warto podkreślić, że kilku lektorów SPNJO włączyło się w działania edukacyjne wspierające uchodźców 

z Ukrainy.  

12.6. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Dydaktyka 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne przeprowadzone zostały w  sposób tradycyjny. Plan zajęć wychowania 

fizycznego został ułożony w taki sposób, aby w tym samym czasie na hali sportowej ćwiczyły 

maksymalnie trzy grupy. Gwarantowało to wysoki poziom zajęć na hali głównej, w siłowni oraz w sali 

mniejszej. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia odbywały się również w terenie, w przylegającym do hali 

sportowej parku. Do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zakupiono rowery. W ramach zajęć 

wychowania fizycznego grupy ćwiczebne rowerami pokonywały zaplanowane trasy. Ta forma zajęć wielu 

studentom przypadła do gustu. 

Udział w PALM (Podlaskiej Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej) 

Studenci UwB reprezentowali uczelnię w PALM w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, 

piłka siatkowa kobiet, piłka koszykowa mężczyzn, pływanie, piłka siatkowa plażowa, tenis stołowy, piłka 

nożna, szachy. Na wniosek grupy studentów została utworzona sekcja szachowa. Okazało się, że decyzja 

ta była trafiona, gdyż w porównaniu z innymi sekcjami sportowymi miała ona największą ilość członków. 

Udział w AMP (Akademickich Mistrzostwach Polski) 

Studenci UwB wzięli udział w AMP w pływaniu, lekkoatletyce, szachach oraz podnoszeniu ciężarów. 

Inne wydarzenia 

W ramach obchodów 25-lecia UwB odbył się turniej szachowy o Puchar Rektora UwB oraz 

zorganizowany na terenach kampusu bieg sztafetowy. Obie imprezy cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. W Turnieju Szachowym, oprócz nagrody głównej − 1 000 zł, ufundowanej przez 

Rektora, były też nagrody dla wyróżniających się szachistów. Uczestnicy tych zawodów odebrali również 

puchary, medale i nagrody rzeczowe. 

Drużyna UwB uczestniczyła w charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej na rzecz zakupu karetki ratunkowej 

dla walczącej z Rosją Ukrainy. 

Dla studentów pierwszego roku zorganizowany został Turniej Piłki Siatkowej. Do turnieju zgłosiło się 15 

zespołów. Najlepsze drużyny otrzymały medale oraz nagrody rzeczowe. 
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Na prośbę Parlamentu Studenckiego hala sportowa UwB została udostępniona na przeprowadzenie 

kursu samoobrony. 

Hala sportowa była również miejscem zmagań drużyn piłkarskich − turnieju organizowanego przez Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

12.7. Centrum Popularyzacji Nauki 

W roku akademickim 2021/2022 podjęto następujące działania: 

 Organizacja z ramienia UwB XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Uniwersytet 

w Białymstoku przygotował 191 wydarzeń, z czego przeprowadzonych zostało 183. Podczas 

Pikniku Rodzinnego na stadionie miejskim w Białymstoku w dniu 8.05.2022 r. odbyły się 22 

wydarzenia. W dniach 10−13.05.2022 r. na poszczególnych wydziałach, w instytutach oraz 

w  pozostałych jednostkach UwB przeprowadzono 161 wydarzeń. 

 Organizacja kampanii „Dziewczyny do ścisłych”. 

 Wdrażanie koncepcji współpracy UwB ze szkołami średnimi w regionie, w celu upowszechniania 

nauki, budowania wizerunku uczelni, wzmacniania rozpoznawalności UwB oraz wsparcia 

rekrutacji. 

 Forum Dyrektorów Szkół. W roku akademickim 2021/2022 odbyły się 3 spotkania w ramach 

Forum Dyrektorów Szkół. 

 Udział w organizacji jubileuszu 25-lecia UwB. 

Planetarium i Obserwatorium UwB 

Do dnia 31 lipca 2022 r. Planetarium odwiedziło: w czerwcu 2022 (ostatni miesiąc roku szkolnego) – 925 

osób (43 seanse), w lipcu 2022 (miesiąc wakacyjny) – 515 osób (30 seansów) 

Propozycje filmowe w Planetarium dla widzów w różnym wieku: 

 „Myszki i księżyc” 2D (czas 16 min., grupa wiekowa 3+). 

 „Nieziemskie księżyce” 2D (czas 17 min., grupa wiekowa 7+).  

 „Wszechświat i cała reszta” 2D (czas 32 min., grupa wiekowa 10+).  

 „Na skrzydłach marzeń” 3D (czas 35 min., wiek 7+). 

Projekt „Misja 3.0 – Uniwersytet Otwarty” 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2022 r. Powstał w ramach współpracy z Wydziałem Prawa, 

dotyczyć będzie także działań Wydziału Ekonomii oraz innych jednostek uczelni. Obejmuje 

Uniwersyteckie Centrum Podcastów (podcsty i videocasty – 40 szt.), Cyfrową Bazę Wiedzy (nagrywane 

wykłady prawnicze i ekonomiczne 34 szt.), seminaria prawne i ekonomiczne dla biznesu (12 szt.) oraz 

debaty (6 szt.). Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach konkursu 

„Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w wysokości 201 562 zł (wartość projektu 385 043 zł). Do 31 lipca 

zrealizowane zostało pierwsze zadanie obejmujące zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu 

(zapisanego we wniosku projektowym – wyposażenie studia wirtualnego, sprzęt do transmisji 

i  nagrywania, studio podcastowe, kamera, aparaty z obiektywami, sprzęt peryferyjny) oraz postawienie 

specjalnej strony internetowej. Równolegle realizowana jest pierwsza faza merytoryczna. Powstało 

5  podcastów socjologicznych „Z pewnością” oraz 4 podcasty prawnicze − informacyjne dla migrantów 

wojennych z Ukrainy pod hasłem „Masz prawo do...”  (Masz prawo do legalnego pobytu, Masz prawo do 

bezpłatnej opieki zdrowotnej, Masz prawo do legalnej pracy, Masz prawo do − informacje dla migrantów 

po wprowadzeniu tzw. specustawy). Odbyły się także 2 Seminaria Prawne dla Biznesu.  
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Noc Innowacji  

9 października 2021 r., konsorcjum złożone z pięciu innowacyjnych instytucji (w tym Uniwersytet 

w  Białymstoku i Wydział Fizyki) zaprosiło białostoczan po raz pierwszy na Noc Innowacji. Noc Innowacji 

to ogólnopolska inicjatywa realizowana w ramach Festiwalu Cyfryzacji, której celem jest przedstawienie 

osiągnięć polskiej nauki i biznesu, a także prezentacja tego, w jaki sposób cyfryzacja, zaawansowane 

technologie i robotyka zmieniają nasz świat. Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku można było 

zajrzeć do niedostępnych na co dzień laboratoriów wysokich technologii, do których zazwyczaj mają 

wstęp tylko pracownicy i studenci. Odwiedzający zobaczyli spektometr komptonowski, poznali nowy stan 

materii, badali efekty fizyczne w cienkich materiałach magnetycznych, poeksperymentowali 

z  wykorzystaniem komputera, zajrzeli do mikroskopu polaryzacyjnego, zobaczyli gwiazdy rozrywane 

przez czarne dziury i przedpremierowo odwiedzili nowoczesne uniwersyteckie obserwatorium. 

Koordynatorem przedsięwzięcia i współpracą z powołanym konsorcjum zajmowało się samodzielne 

stanowisko ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

12.8. Uniwersyteckie Centrum Kultury 

Współpraca z Teatrem Dramatycznym 

Od września 2021 roku współpracujemy z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki. W ramach 

tej współpracy prezentowane były spektakle (średnio dwa tytuły w miesiącu) i prowadzone warsztaty 

teatralne (codziennie, oprócz piątków). Na scenie UCK mogliśmy obejrzeć spektakle: „Autostrada”, 

„Błoto”, „Bóg mordu”, „Leon i Matylda”, „Motyle są wolne”, „Treny” oraz kulowe „Zapiski oficera Armii 

Czerwonej” (w tym pokazy z okazji 30-lecia tego spektaklu). W UCK odbyły się także gościnne pokazy 

sztuk „Hetamy” Niezależnego Projektu Teatralnego z Białorusi i „Dekameron” Narodowego 

Akademickiego Teatru z Armenii, zaprezentowanych na organizowanym przez TD festiwalu „Kierunek 

Wschód!”. Według danych teatru, liczba widzów w sezonie 2021/2022 w sali UCK wyniosła 1 644, zaś 

liczba uczestników warsztatów teatralnych −140 osób w ośmiu grupach wiekowych. 

Program Rezydencji Teatralnych i współpraca z teatrami niezależnymi 

Kontynuowana była współpraca z niezależnymi teatrami działającymi w Białymstoku i na Podlasiu, 

zarówno w ramach Programu Rezydencji Teatralnych (realizowanego od 2018 roku, dzięki dotacjom 

samorządowym pozyskiwanym przez Fundację UwB), jak też poza tym programem. Do grona naszych 

artystycznych partnerów dołączyła w tym sezonie Grupa Coincidentia, na co dzień prowadząca Siedlisko 

Kultury Solniki 44. 

W ramach Programu Rezydencji Teatralnych wyprodukowane zostały trzy czytania performatywne 

dramatów Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk: „Burmistrz”, w reżyserii Błażeja Piotrowskiego, z udziałem 

wykładowców i studentów Akademii Teatralnej oraz „Mesjasz: Bruno Schulz” i „Walizka” w adaptacji 

Teatru Papahema − ten ostatni w formule partycypacyjnej, z udziałem studentów UwB. Po tym czytaniu 

odbyło się też spotkanie autorskie z dramatopisarką. 

Poza programem zaprezentowane zostały spektakle Teatru Papahema: „Skłodowska. Radium Girl”, 

„Gallery of Modern HeArt” i „Madagaskar” (premierowo). W lipcu członkowie grupy przeprowadzili ponadto 

w UCK wakacyjne warsztaty teatralne. 

Nowo zawiązana współpraca z Teatrem Coincidentia zaowocowała z kolei pokazami spektakli „Bezdroża” 

(premierowo) i „Ściana z widokiem”. 
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Cieszący się szczególnym zainteresowaniem publiczności teatr tańca pojawił się w tym roku w UCK nie 

tylko za sprawą festiwalu Kalejdoskop, ale też przygotowanego przez grupę młodych tancerzy pod 

kierunkiem Anny Sawickiej-Hodun spektaklu „Tu i teraz. Uśpieni w zdarzeniach”. 

Sala teatralna UCK została ponadto po raz kolejny udostępniona na pokazy artystyczne przygotowane 

przez młodzież związaną ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka 

Białoruskiego ABBA. 

Teatr najmłodszego widza 

Gościliśmy dwa spektakle adresowane do najmłodszych widzów: na rozpoczęcie roku szkolnego 

wystawiona została „Popieluszka” według baśni Janiny Porazińskiej, w wykonaniu Pauliny Karczewskiej 

i Kamili Papaj, z muzyką Marka Papaja i Zbigniewa Rusiłowicza, a z okazji Dnia Dziecka malarsko-

taneczny „GraFeet”, produkcja Campaigne de danse Julia Dondzilo. W obu spektaklach dzieci miały 

możliwość włączenia się w działania sceniczne. 

Festiwale teatralne 

Poza wspomnianym festiwalem „Kierunek Wschód!”, dzięki współpracy z Białostockim Ośrodkiem 

Kultury, w UCK odbyły się pokazy spektakli w ramach festiwali „Wschód Kultury − Inny Wymiar” („Będzie 

znak”, reż. Małgorzata Dębska) i „Art Weekend” („VHS – Visual Homemade Stories”, reż. Klaudia 

Hartung-Wójciak i „Klub”, reż. Weronika Szczawińska), a dzięki współpracy z Podlaskim 

Stowarzyszeniem Tańca − w ramach festiwalu „Kalejdoskop” („Policzalni”, Teatr Rozbark). 

Teatr Bez Nazwy i organizacje studenckie 

Z sali teatralnej w UCK regularnie korzysta studencki Teatr Bez Nazwy. W roku akademickim 2021/2022 

próby teatru odbywały się średnio raz w tygodniu. Studenci przygotowali jedną premierę „Słońce też 

wschodzi” według Ernsta Hemingwaya oraz pracowali nad projektem poświęconym Krzysztofowi 

Kamilowi Baczyńskiemu. 

Okazjonalnie z sal UCK korzystały inne organizacje studenckie, w tym Parlament Studentów UwB. 

W październiku 2021 r., w ramach Forum Kultury Studenckiej w Lublinie, UCK dołączyło do sieci 

zrzeszającej podobne ośrodki kultury z całej Polski. W spotkaniu udział wzięli dr Katarzyna Niziołek, 

pełnomocnik Rektora ds. UCK i Michał Dąbrowski jako przedstawiciel studentów. 

Wystawy 

Po raz kolejny w UCK pokazane zostały prace fotograficzne w ramach festiwalu Interphoto − wystawę 

„Dychotomia” przygotowało Białostockie Towarzystwo Fotograficzne. 

W ramach współpracy z Fundacją Wielki Człowiek i Fundacją UwB, z Katowic sprowadzona została 

bardzo duża, bo licząca ponad 50 dzieł, wystawa „Śląska Fotografia Artystyczna”. Wystawa ta 

prezentowana była w UCK (z racji rozmiarów − w sali Feniks, w hallu i na antresoli) od października do 

grudnia 2021. Można było na niej podziwiać m.in. zdjęcia takich legend obiektywu, jak Zofia Rydet czy 

Jerzy Lewczyński.  

W tym samym czasie można było oglądać instalację „Dystopia” kolumbijskiego artysty i filozofa Hernando 

Blandona, goszczącego w październiku na UwB w ramach programu wymiany międzynarodowej 

Erasmus. Instalacja powstała dzięki zaangażowaniu pracowników UCK, którzy wraz z autorem wykonali 

składające się na nią figurki. Otwarcie ekspozycji zorganizowane zostało w formule warsztatów, w których 

udział wzięli studenci UwB.  

Od lutego do maja 2022 r., za sprawą współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury − Centrum 

im. Ludwika Zamenhofa, w sali Feniks pokazywaliśmy wystawę „Na tatarskim szlaku”, poświęconą życiu 



Uniwersytet w Białymstoku – Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2021/2022 

 

 

100 

 

 

i kulturze Tatarów na Podlasiu. Współautorką tej wystawy jest dr Karolina Radłowska z Instytutu Socjologii 

UwB. 

Współpraca nawiązana z młodą graficzką Katarzyną PIlic zaowocowała z kolei dwiema wystawami jej 

prac: „Łagodna” – poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet (dostępna na antresoli) oraz – zupełnie 

inna w wydźwięku – „Życie piesa” (w hallu na parterze, celowo rozmieszczona w sposób przyjazny 

dzieciom). Otwarciu tej drugiej towarzyszyły zajęcia plastyczne. Przygotowane w oparciu o prace 

Katarzyny Pilic kolorowanki dostępne były w UCK w sposób ciągły. 

Ponadto, wystawę „Pionierki” zaprezentował Instytut Studiów Kobiecych (mający w UCK swoją siedzibę), 

a wystawę fotografii przyrodniczych „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej” prof. dr. hab. Marka 

Konarzewskiego z  Wydziału Biologii i dr. Janusza Kupryjanowicza z Uniwersyteckiego Centrum 

Przyrodniczego przygotowały na Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki − Centrum Popularyzacji Nauki 

i Fundacja Zwierz Podlaski. 

Otwarta Świetlica Międzykulturowa 

Od początku kwietnia 2022 r. w UCK funkcjonuje Otwarta Świetlica Międzykulturowa. Jest to przestrzeń 

nieformalnych spotkań, zorganizowanych aktywności kulturalnych i edukacyjnych oraz wspólnej pracy 

twórczej. Opiera się na zaangażowaniu pracowników, absolwentów i studentów UwB, a także twórców 

i  animatorów kultury współpracujących z UCK i Fundacją UwB. Od drugiej połowy maja świetlica jest 

wspierana przez Miasto Białystok, dzięki dotacji uzyskanej przez Fundację w otwartym konkursie ofert. 

Dyskusje, warsztaty, konferencje 

Przestrzeń UCK była także udostępniana na wydarzenia takie, jak dyskusje, warsztaty i konferencje, 

organizowane zarówno przez jednostki UwB, jak też podmioty zewnętrzne. We współpracy z Fundacją 

Tutaka i Galerią Arsenał zorganizowany został panel dyskusyjny „Tożsamość Białorusinów Podlasia”, 

z udziałem prof. dr. hab. Leona Tarasewicza, Ilony Karpiuk, dr. hab. Olega Łatyszonka, prof. UwB, Anety 

Prymaki-Oniszk i Pawła Stankiewicza. Odbyły się spotkania autorskie z prof. dr hab. Leonem 

Tarasewiczem i Małgorzatą Czyńską – wokół wywiadu rzeki z artystą „Nie opuszczam rąk” (organizator: 

Fundacja Villa Sokrates) oraz z Anną Kowalczuk – wokół książki „Brakująca połowa dziejów. Krótka 

historia kobiet na ziemiach polskich” i kwestii obecności kobiet w sferze publicznej (online, organizator: 

Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne). Debatę „Pasja? Kalkulacja? Czyli jak wybrać studia” 

zorganizowało Biuro Karier. Wydział Prawa i Centrum Popularyzacji Nauki rozpoczęły cykl seminariów 

„Prawo dla biznesu”. Instytut Filozofii przeprowadził serię otwartych wykładów Spotkania z Filozofią 

i Kognitywistyką, a także kolejne edycje Tygodnia Mózgu i Białostockiego Forum Kognitywistycznego. 

Odbyła się także konferencja kognitywistyczna zorganizowana przez Instytut Socjologii „Computer 

modelling of social phenomena”. Fundacja Otwarta Edukacja zrealizowała warsztaty skierowane do 

lokalnych liderów „Siła społeczności tkwi w różnorodności”. Ponadto dwukrotnie udostępniliśmy salę na 

warsztaty Movement Medicine. 

Nagrania 

Dodatkowo zrealizowaliśmy i opublikowaliśmy w Internecie, na profilu facebookowym UCK, 

kilkunastominutowe nagrania – rozmowy z wybranymi twórcami współpracującymi z UCK na temat 

spektakli i wystaw tu prezentowanych: z Kamilą Papaj i Pauliną Karczewską o spektaklu dla dzieci 

„Popieluszka”, z Pauliną Moś i Heleną Radzikowską z Teatru Papahema o spektaklu „Skłodowska. 

Radium Girl”, z Wojciechem Kukuczką – kuratorem wystawy „Śląska Fotografia Artystyczna”, z Hernando 

Blandonem – autorem instalacji „Dystopia” (pięcioczęściowy cykl rozmów o postaciach tworzących 

instalację), z Błażejem Piotrowskim – reżyserem czytania performatywnego „Burmistrz”, z Katarzyną Pilic 
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– autorką cyklu grafik „Łagodna”, z Karoliną Radłowską i Mariuszem Bieciukiem – współtwórcami wystawy 

„Na tatarskim szlaku”, ponownie z członkami Teatru Papahema – o czytaniu performatywnym „Mesjasz: 

Bruno Schulz”. Rozmowy prowadziła dr Katarzyna Niziołek, stroną techniczną zajęli się Michał 

Chrzanowski i Michał Dąbrowski. 

Od lipca 2022 r. sala Feniks w UCK udostępniana jest na potrzeby produkcji programu pod roboczym 

tytułem „Kobiety w katastrofie”, który ma być emitowany w Telewizji Biełsat. 

12.9. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku 

Program Rezydencji Teatralnych UCK 2021 

Program Rezydencji Teatralnych UCK realizowany jest od 2018 roku jako wieloletni projekt, którego cel 

stanowi organizowanie rokrocznie przeglądu spektakli wybranego teatru niezależnego oraz produkcja 

autorskich czytań i przedstawień opartych na najnowszej polskiej dramaturgii, nieznanej białostockim 

widzom. W 2021 i 2022 roku w ramach projektu zrealizowane zostały czytania performatywne oparte na 

dramatach Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Teatr Latarnia zaprezentował czytanie dramatu „Burmistrz” 

(reż. B. Piotrowski − 2 pokazy w listopadzie 2021 r.), dotyczącego pamięci o wydarzeniach w Jedwabnem, 

a Teatr Papahema przygotował czytanie partycypacyjne dramatu „Walizka” (grudzień 2021) z udziałem 

naturszczyków rekrutujących się spośród studentów socjologii UwB, związanych z Pracownią Sztuki 

Społecznej. Spektakl, mówiący o postpamięciowym doświadczeniu Holocaustu, poprzedziły warsztaty 

dotyczące pamięci i tożsamości. Ten sam teatr zaprezentował w maju dwa czytania dramatu „Mesjasz. 

Bruno Schulz”. Po pokazach „Walizki” i „Mesjasza” odbyły się dyskusje z udziałem ich twórców oraz 

autorki dramatów Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk.  

Kuratorkami projektu były dr Katarzyna Niziołek i dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Wszystkie 

przedstawienia zaprezentowano w Uniwersyteckim Centrum Kultury. Spektakle zostały również 

zarejestrowane jako zapis video, powstała też ich profesjonalna dokumentacja fotograficzna. Projekt 

zrealizowano dzięki wsparciu z budżetów Miasta Białystok oraz Samorządu Województwa Podlaskiego. 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki” 

13 września 2021 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach obchodów 30-

lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, odbyła się 

ogólnopolska konferencja naukowa „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki”. 

Wygłoszonych zostało 15 referatów, całą konferencję można było śledzić online. W sesji wzięli udział 

badacze z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Referaty dotyczyły m.in. twórczości 

Elżbiety Drużbackiej, Elizy Orzeszkowej, Miry Łukszy, Melanii Burzyńskiej czy bohaterek prozy Andrzeja 

Stasiuka, Piotra Nesterowicza, Włodzimierza Pawluczuka i innych. Konferencja została zorganizowana 

we współpracy z Zespołem Badań Regionalnych UwB, Zakładem Literatury XIX w. i Kultur Regionalnych 

oraz Wydziałem Filologicznym i dofinansowana przez Urząd Miejski w Białymstoku. 

Wystawa Śląska Fotografia Artystyczna w Uniwersyteckim Centrum Kultury 

5 października 2021 r. w Uniwersyteckim Centrum Kultury miał miejsce wernisaż wystawy Śląska 

Fotografia Artystyczna z udziałem jej kuratora Wojciecha Kukuczki. Zaprezentowano na niej prace 

Wilhelma von Blondowskiego, Jerzego Lewczyńskiego, Zofii Rydet, Anny Chojnackiej, Michała Całego, 

Waldemara Jamy, Jakuba Byrczka, Andrzeja B. Górskiego i Rafała Milacha − artystów uznanych przez 
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Kukuczkę za reprezentatywnych dla śląskiej fotografii. Wystawę można było oglądać za darmo do końca 

stycznia. Fundacja UwB była współorganizatorem tego przedsięwzięcia. 

Otwarta Świetlica Międzykulturowa w Uniwersyteckim Centrum Kultury 

Od 1 kwietnia 2022 r., w każdy piątek, w godz. 9.00−17.00 działa Otwarta Świetlica Międzykulturowa, 

współtworzona przez Fundację UwB, w której dzieciom i ich opiekunom oferowane są różnego rodzaju 

zajęcia (ruchowe, plastyczne, sensoryczne, muzyczne) oraz przestrzeń, gdzie mogą spędzić czas. 

Świetlica powstała m.in. z myślą o nowych mieszkańcach Białegostoku, którzy pojawiali się w mieście 

w konsekwencji wybuchu wojny w Ukrainie. Początkowo działalność świetlicy miała charakter 

wolontaryjny, od 20 maja 2022 r. jest ona dofinansowywana ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. 

Zarząd Fundacji nadal prowadzi ją społecznie. 

Fundusz Pomocy Stypendialnej 

Na mocy decyzji Rady Funduszu, w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku stypendia otrzymywały 4 

osoby, po 170,00 zł miesięcznie każda, zaś w okresie od września do grudnia 2021 roku stypendia 

w  wysokości 150,00 zł miesięcznie wypłacano 4 osobom (od 1 grudnia 2021 roku, z wyrównaniem za 

okres wrzesień–listopad 2021). W 2021 roku przychody Funduszu pochodziły z darowizn przekazanych 

przez pracowników Uniwersytetu za pośrednictwem Sekcji Płac. Wyniosły one w sumie 6 022,00 zł. Przy 

czym stan początkowy Funduszu na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 2 361,60  zł. W okresie od 

stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono z Funduszu w postaci stypendiów edukacyjnych łącznie 

6 480,00 zł (w tym 2 400,00 zł w okresie od 1.09.2021 do 31.12.2021). Koszty administrowania 

Funduszem wyniosły zaś 6,00 zł. Na rok następny przeniesione zostały zatem środki w wysokości 

1897,60 zł. W okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 darowizny przekazane na Fundusz wyniosły 

2 796,00 zł. W okresie tym wypłacono stypendia na kwotę 3 600,00 zł. Koszty administrowania 

Funduszem wyniosły zaś 4,00 zł. Stan Funduszu na dzień 30.06.2022 roku wynosi 1 089,60 zł. 

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, „Fundusz na 

rzecz Julii i Kamila Sosnowskich”, którego celem jest finansowe wsparcie dzieci zmarłego pracownika 

Uniwersytetu w Białymstoku dr. hab. Tomasza Sosnowskiego. Na Fundusz składają się darowizny 

przekazane na ten cel jako dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy Fundacji, które zostają wypłacone 

w formie przelewu wdowie po Tomaszu Sosnowskim.   

12.10. Chór Akademicki 

Rok akademicki 2021/2022 był 46 sezonem artystycznym Chóru Akademickiego Uniwersytetu 

w  Białymstoku pod dyrygenturą dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, prof. UwB. Obfitował w różnorodne 

wydarzenia artystyczne: 

 28−30.IX. – letnie warsztaty chóralne, rekrutacja nowych członków zespołu, doskonalenie repertuaru 

pieśni patriotycznych oraz utworów polskich i zagranicznych muzyki rozrywkowej. Uniwersytet 

w  Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji. 

 6.X. – udział i oprawa w uroczystej 25 jubileuszowej Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 

Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji. 

 11.XI. – koncert pieśni patriotycznych w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej 

w  Białymstoku. 

 16.XI. – koncert pieśni patriotycznych. Uniwersytet w  Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji. 
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 16.XII. – wieczór kolęd i pastorałek. Uniwersytet w  Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji. 

 8.I.2022 – koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku oraz 

oprawa Mszy Świętej i koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego 

w  Sokółce. 

 14−16.II. – zimowe warsztaty chóralne, przygotowania do obchodów 45–lecia działalności Chóru 

UwB, nauka utworu „Missa in tempore incerto” Christopha Schönherra.  Uniwersytet w  Białymstoku, 

Wydział Nauk o Edukacji. 

 6.IV. – uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Uniwersytet w  Białymstoku, Wydział Nauk 

o Edukacji. 

 10.IV. – oprawa muzyczna mszy świętej i koncert pieśni pasyjnych w kościele pw. św. Anny 

w  Białymstoku. 

 6.VI. – uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. 

Adamowi Jamrozowi. Uniwersytet w  Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji. 

 11.VI. – uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu 

w  Białymstoku pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego. W programie koncertu wykonano kolejno: repertuar 

a  cappella oraz „Missa in tempore incerto” Christopha Schönherra, wraz z towarzyszeniem Orkiestry 

Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz solisty – Rafała Supińskiego. W obchodach Jubileuszu udział 

wzięli byli chórzyści Chóru UwB, władze Uniwersytetu w Białymstoku, środowisko akademickie 

Uniwersytetu w Białymstoku – pracownicy i studenci, a także przyjaciele Chóru Akademickiego 

Uniwersytetu w Białymstoku. 

 22.VI. – uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. 

Leonowi Tarasewiczowi. Uniwersytet w  Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji. 

 23.VI. – podsumowanie sezonu artystycznego 2021/2022. Zarys planów na kolejny sezon 

artystyczny. 

 

12.11. Klub Uczelniany AZS 

W roku akademickim 2021/2022 Klub Uczelniany AZS liczył 64 członków, funkcjonowało siedem sekcji:     

lekkoatletyczna, szachowa, pływacka, tenisa stołowego, koszykówki, futsalu, piłki siatkowej. 

Reprezentanci naszej uczelni brali czynny udział w wielu imprezach na poziomie regionalnym, jak też 

ogólnopolskim. 

Podsumowanie działalności sekcji lekkoatletyki:  

 październik 2021 – Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana w Biegach Przełajowych 

 grudzień 2021 – Otwarte Halowe Akademickie Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce 

oraz Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana w Lekkoatletyce Halowej 

 grudzień 2021 – Podlaska Akademicka Liga Uczelniana w Biegach Długich 

 marzec 2022 – Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana W Biegach Przełajowych 

 maj 2022 – Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana w Lekkiej Atletyce 

 maj 2022 – Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce – Poznań 

 maj 2022 – Bieg Sztafetowy z okazji XXV- lecia Uniwersytetu w Białymstoku. 

Podsumowanie działalności sekcji pływackiej 
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 grudzień 2021 – Akademickie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu Kobiet 

i  Mężczyzn 

 grudzień 2021 – XX Świąteczny Nocny Maraton Pływacki, Białystok 

 marzec 2022 – Akademicka Liga Międzyuczelniana w Pływaniu Kobiet i Mężczyzn, Białystok 

 kwiecień 2022 – Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu, Łódź. 

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku w wyżej wymienionych zawodach zdobyli następujące miejsca:  

– podczas Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w Pływaniu Kobiet i Mężczyzn: 

 I miejsce  w pływaniu kobiet, 100 m stylem zmiennym 

 I i II miejsce w pływaniu kobiet 50 m stylem motylkowym 

 I miejsce sztafeta 4x50 m w stylu zmiennym kobiet  

 II miejsce w pływaniu kobiet 50 m stylem grzbietowym 

 II miejsce sztafeta 4x50m stylem dowolnym mężczyzn 

 dwa III miejsca w pływaniu kobiet 100 m stylem zmiennym 

 III miejsce w pływaniu mężczyzn 50 m stylem grzbietowym 

– podczas Akademickich Mistrzostw Polski: 

 VI miejsce w pływaniu kobiet 50 m stylem klasycznym 

 X miejsce w pływaniu kobiet 100 m stylem zmiennym 

– podczas XX Świątecznego Nocnego Maratonu Pływackiego: 

 VII miejsce drużynowo 

 reprezentantka naszej uczelni zdobyła tytuł Najlepszej Zawodniczki Świątecznego Maratonu, 

bijąc tym samym rekord, przepływając 15 000 m dystansem wśród kobiet 

– podczas Akademickich Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Pływaniu Kobiet i Mężczyzn: 

 I i III miejsce w pływaniu kobiet 50 m stylem klasycznym 

 I miejsce w pływaniu kobiet 100 m stylem zmiennym 

 I miejsce sztafeta 4x50m w stylu dowolnym kobiet 

 II i III miejsce w pływaniu kobiet 50 m stylem motylkowym 

 III miejsce w pływaniu kobiet 50 m w stylu dowolnym 

 III miejsce w pływaniu mężczyzn 50 m stylem klasycznym 

 dwa III miejsca w pływaniu mężczyzn 100 m stylem zmiennym 

 III miejsce sztafeta 4x50 m stylem dowolnym mężczyzn. 

Podsumowanie działalności sekcji koszykówki mężczyzn: 

 Sekcja Koszykówki Mężczyzn UwB w roku akademickim od 7.10.2021 r. wznowiła treningi  

 do Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w Koszykówce Mężczyzn zgłosiły się trzy 

zespoły: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku. Po pierwszej rundzie z dorobkiem dwóch punktów zajęliśmy III miejsce 

 kolejne zmagania koszykarzy, to były rozgrywki grudniowe, w których udział wzięło 6 drużyn: 

Politechnika Białostocka I i Politechnika Białostocka II, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

Uniwersytet w Białymstoku I oraz Uniwersytet w Białymstoku II oraz Wyższa Szkoła 

Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. 

W sezonie 2021/2022 zespół Uniwersytetu uplasował się w Lidze na III miejscu. 

Podsumowanie działalności sekcji siatkówki kobiet: 
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 sekcja piłki siatkowej kobiet w sezonie 2021/2022 liczyła 14 osób  

 reprezentanci naszej uczelni brali udział w rozgrywkach Podlaskiej Akademickiej Ligi 

Międzyuczelnianej w siatkówce plażowej, zajmując III miejsce w województwie. 

Podsumowanie działalności sekcji szachowej: 

 w roku akademickim 2021/2022 na zajęcia uczęszczało ok. 20 osób. 

W ramach działalności organizowane były liczne turnieje: 

 grudzień 2021 – Turniej Szachowy „Hetman”, wyniki: I i II miejsce zawodnik UwB 

 marzec 2022 – Turniej Szachowy o Puchar Dziekana Wydziału Prawa UwB 

 kwiecień 2022 – Akademickie Mistrzostwa Polski w Szachach, wyniki: zawodnik UwB zajął 29 

miejsce w klasyfikacji generalnej, zawodnik UwB zajął 9 miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów, 

drużyna UwB w turnieju drużynowym zajęła 24 miejsce na 48 drużyn, poprawa lokaty o 3 punkty 

względem roku poprzedniego 

 kwiecień 2022 – Turniej Szachowy o Puchar Rektora Uniwersytetu w Białymstoku (ok. 80 

uczestników z całej Polski), wyniki: I miejsce w kategorii studentów zdobył student UwB, VI miejsce 

OPEN zdobył student UwB, IV miejsce OPEN zdobył pracownik UwB. 

12.12. 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 2021/2022 wynosi 390 

słuchaczy, w tym 330 kobiet i 60 mężczyzn.  

Wykłady i współpraca z uczelniami wyższymi w Białymstoku  

W roku akademickim 2021/2022 wykłady w UM zostały wznowione po okresie pandemii.  

Zajęcia fakultatywne w muzeach 

W roku akademickim 2021/2022, zajęcia fakultatywne i koncerty w UM również zostały wznowione. 

Zajęcia w sekcjach 

W okresie 2021/2022 zajęcia  w sekcjach w większości odbywały się zgodnie z harmonogramem. 

Pracowały 23 sekcje.  

Pozostała działalność 

Zorganizowana została Inauguracja Roku Akademickiego. Były też kontynuowane zajęcia związane 

z międzynarodowymi projektami. Odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne do partnerów projektów (Włochy, 

Portugalia). Łącznie wyjechały 24 osoby. Zorganizowano również trzy wyjazdy wypoczynkowo-

rehabilitacyjne nad morze, w których uczestniczyło około 120 seniorów.  

Część finansowa 

Sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało sporządzone za rok 

kalendarzowy i obejmuje okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.  

W 2021 r. uzyskano przychody z następujących źródeł:  

 wpłaty z tytułu wpisowego i składek członkowskich 36 850,00 zł 

 wpłaty z tytułu 1% od podatku dochodowego    2 288,80 zł 

 inne wpłaty i nadwyżka przychodów nad kosztami za ubiegły rok   44 462,51 zł 
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 wpłata wspierająca         2 070,00 zł 

 projekt Finanse Współczesnego Seniora     15 560,00 zł 

 projekt CHEST        45 496,37 zł 

 projekt KCA Erasmus       68 119,65 zł 

 odpłatność uczestników            627,30 zł 

 razem przychody                 215 474,63 zł 

W roku 2021 przychody ze składek członkowskich w stosunku do 2020 roku zwiększyły się o 4 850,00 zł, 

tj. o 15%.  

Wpływy uzyskane z 1% podatku przeznaczono m.in. na finansowanie ubrań dla chóru i Podlaskich Korali, 

na prezenty dla seniorów, wydatki finansowane na rzecz seniorów przez sekcję Uśmiech Seniora.   

W roku 2021 ponieśliśmy koszty ogółem:     166 582,05 zł, w tym: 

 koszty działalności statutowej      142 817,70 zł  

 koszty administracyjne         23 764,35 zł 

 różnice ujemne kursowe        13 360,02 zł 

Wynik finansowy netto, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami wyniósł 35 532,56 zł i powiększy 

przychody 2022 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało w czerwcu 2022 r. zatwierdzone przez 

Walne Zgromadzenie Członków, przedłożone do Krajowej Administracji Skarbowej oraz ogłoszone 

w bazie organizacji pozarządowych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 


