
Uchwala nr 603

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l9 grudnia 2007 r.

w sprawie misii i strategii rozwoi u IJniwersytetu w Bia$tmstoku

Na podstawie art. 62 ust. I pkt. 3 ustawy z dnia27 lipca 2005 r' prawo

o szkolnictwie wy2szym (Dz. lJ. Nr 164 poz.l365 z p6in. zm') Senat

Uniwersy4etu w Biatymstoku podj4l uchwalq w sprawie misji i strategii rozwoju

Uniwersytetu w Bialymstoku. Ustalenia Senatu w sprawie misji i strategii

rozwoju Uniwersy'tetu stanowi4 Zalqcznrki do niniejszej Uchwaly.

Senalu

Prof.

Uni
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Zalqcznik nr I

do Uchwaly nr 603
Scnatu U niwersytetu w Bialymstoku
z dnia l.9.12.2007 r.

Misja Uniwersytetu w Bialymstoku

Unirversytet w Bialymstoku powolany do zycia mocE uslawy z dnia 19 czerwca 1997 r.,
powstal z przeksztalcenia istniejqcej w Bialymstoku prz.ez 29 lat Filii Uniwersytetu
warszawskiego jako trzynasty pafistwowy uniwersytet Rp. pierwsza inauguracja roku
akadcmickiego w samodzielnej uczelni miala miejsce l0 paL<lziernika 1997 r.

Nasze doswiadczenia pozwalaiq okredlii podsrawowe cele i obszary dzialania
Uniwersytetu w Bialymstoku, dzis iw przyszlosci. Dzialaniom tym nadajemy status misji
Uniwersytetu w Bialymstoku, przez ktorq rozumiemy politykg Uniwersytetu realizowan4
przez senat, wladze uczelni i jej jednostki oraz zadania szczeg6lowe ujgte w Strategii
Rozwoju Uniwersytetu.

Wychodz4c z zalolenia, iz Uniwersytet w Bialymstoku jest uczelni4 Sredniej rvielkoSci,
ksztalc4c4 gl6wnie miodzie| z naszego regionu i na jego potrzeby, ale w warunkach
zintegrowanej Europy oraz uznajqc za fundamentalne dla funkcjonowania naszego
Uniwersytetu plaszczyzny: naukowo-dydaktyczn6 og6lnokulturalnq i etyczn4 wznacLamy
sobie nastQpuj4ce cele:
l. Szczeg6ln4 dbaloii o jak najwyzszy poziom prowadzonych w Uniwersyecie w

Bialymstoku badari naukowych, kt6rych jako6(. wyznacza pozycjg kazdej uczelni w kraju
i na Swiecie.

2. Ksztalcenie w ramach 3-stopniowych studi6w (zgodnie z systemem bolofiskim), na
studiach podyplomowych oraz innych formach ksztalcenia ustawicznego, ze zwr6ceniem
szcze96lnej uwagi na jakoSi ksztalcenia.

3. Wykorzystuj4c geograficzne usytuowanie Uniwersytetu w Bialymstoku, wladze Uczclni
powinny rozwijai wsp6lprac9 z najblizszymi s4siadami, uwzglqdniai edukacyjne
potrzeby Polak6w na Wschodzie i poszerza( ofertg ksztalcenia na Filii w Wilnie.

4. W warunkach wielokulturowego spoleczeristwa Podlasia tworzenie plaszczyzn tolerancji i
wsp6lpracy migdzy grupami narodowoSciowymi i religijnymi oraz akademicki dyskurs,
kt6ry respektuje odmienne pogt4dy i pozwala uszanowai godnoSd innych.

5. Integrowanie spolecznoSci Uniwersytetu w przekonaniu, Ze kazdy z jej czlonktiw jest
wsp6lodpowiedzialny za Iosy calej uczelni.

6. Integrowanie spolecznosci akademickiej Bialegostoku poprzez zaciejnianie wsp6lpracy
naukowej i dydaktycznej pomigdzy uczelniami.



Zalqcznik nr 2

do Uchwaiy nr 603
Senatu Uniwersytetu w Biall mstok-
z dnia 19 l2 200'l r

Slrategia rozttoju Uniwersyletu w Bialymsloku - prioryte|
no lato 2008 - 2015

Nauka

L Szczeg6lnego traktowania wymagaje dziedziny i dyscypliny nauki umozli\riajEce
spelnienie wymog6w Ustawy o Szkolnictwie Wyzszym oraz pozrvalaj4ce uczelnt na

uzyskanie dodatkowych Srodk<5w fi nansowych.
2. Intensyfikacja prowadzonych badan naukowych powinna znale2i odbicie w uznanych

wska2nikach aktywnoSci naukowej.
3.

5.

6.

l.

Rozw6j badair naukowych rvymaga wzmocnienia i poglgbienia kontakt6w naszego

Srodowiska z innymi oSrodkami oraz znacznie silniejszego powi4zania z naukq Swiatowq
w ramach wsp6lnej przestrzeni badawczej.
Wym6g szybszego postppu w badaniach naukowych musi sig lqczyt, z zapewnieniem
kadrze latwiejszego dostEpu do informacji naukowej i najnowszej lileratury, w tym
wydawnictw elektronicznych i cyfrowych baz danych.
W ramach prowadzonych w Uniwersytecie badair powinno sig uwzglgdniai unikatowq
przyrodp i zr6Znicowanie kulturowe regionu.
Nalezy doloZyi wszelkich starai, by w programach realizowanych zajqi dydaktycznych
wykorzystywai wyniki badafi naukorvych.

Ksztalcenie

Odbiciem jakoSci procesu dydaktycznego realizowanego w Uniwersytecie winny byi -

zdobywane przez absolwent6w Uczelni - wysokie kwalifikacje, odpowiednie do pelnienia
okreSlonych funkcji zawodouych, spolecznych i publicznych
Decydujqc sig na prowadzenie okreSlonych kierunk6w studi6w i specjalnoSci, uczelnia
powinna uwzglEdniai o96lnokrajowe i lokalne warunki demograficzne, preferencje

kandydat6w na studia oraz wymagania rynku pracy i kadrowe potrzeby regionu.
Zrvigkszajqc atrakcyjnoSi oferty edukacyjnej, Uniwersytet - w miarg moZliwoSci
finansouych - powinien zmierzat do powolania nowych kierunk6w studi6w.
makrokierunk6w oraz tworzenia studi6w interdyscyplinarnych.
Nalezy kontynuowai dzialania zmierzajqce do utworzenia Wydzialu Teologicznego.
Waznym zadaniem Uczelni jest umozliwianie naszym studentom zdobywania wiedzy rv

uczelniach zagranicznych oraz otwarcie Uniwersyetu w Bialymstoku na studentow z
innych kraj6w.
Poszerzenie of'crty dydaktycznej w jqzyku angielskim na wszystkich Wydzialach.

2.

3.

4.

5.

6.
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Kadra

Uczelnia porvinna postawii na dynamiczny rozw6j kadry. nie rezygnuj4c przy tym z
zatrudniania specjalist6w wysokiej klasy z zewnqtrz.
Nafezy dolozyi wszelkich starari, aby zdynamizorvai proces uzyskiwania przez
pracownik6w Uniwersytetu tytulu profesorskiego i stopnia doktora habilitowancgo, z
jcdnoczesnym zachowaniem dobrego tempa doktoryzowanra.
Pozytywnym impulsem dla rozwoju kadry winny stai sig uczelniane stypendia naukowe
oraz mo2liwoSi szybkiego awansu.
PowinniSmy konsekwentnie przestrzega( termin6w uzyskirvania stopnia doktora i doktora
habilitowanego, ograniczajqc zatrudnienia na stanowiskach wykladowcy i starszego
wykladorvcy.
Nale2y kadrowo wzmacniai jednostki juZ silne w celu umozliwienia im uzyskania
uprawniei do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (historia, biologia,
chemia, pedagogika, filologia, socjologia) oraz stopnia naukowego doktora (matematyka,
informatyka, administracja).
Nale2y budowa6 profesjonaln4 kadrg administracyjn4 oraz doskonalii zasady organizacji
pracy personelu technicznego i pomocniczego.

Infrastruktura

Priorytetem jest budowa kampusu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich
warunk6w do pracy naukowej i do studiowania.
NiezbEdne jest racjonalne wykorzystanie istniejqcych obiekt6w, oszczpdne
gospodarowanie Srodkami przeznaczanyrni na ich utrzymanie i eksploatacjg oraz dbaloSi
o estetykg i stan techniczny budynk6w Uczelni.
Modernizacje obiektow powinny miei taki zakres i charakter, by ulatwiai pracownikom i

studentom swobodny dostgp do nowych technologii informatycznych
telekomunikacyjnych.
Uczelnia powinna zbyi lub inaczej zagospodarowai obiekty malo funkcjonalne b4d2
nader kosztowne w utrzymaniu.

Finanse

l. Niewystarczaj4ce finansowanie Uczelni z budzetu pafistwa vrymaga intensywnego
poszukiwania dodatkowych irodk6w finansowania przez wlatlz,e Uczelni i wszystkie jej

3.

jednostki.
Niezbgdna jest intensyfikacja prac Biura Zarzqdzania Projektami na rzecz pozyskivvania

dodatkoul'ch Srodk6w fi nansowych.
Nalezy zmierzai do wyrainej poprawy uposaZefi pracownik6w Uniwerslletu, zwlaszcza
kadry naukowo-dydaktycznej.
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Srodowisko UniwersYtetu

WaZnym celem jest integrowanie spolecznoSci akademickiej' zwlaszcza poprzez

ksztaliowanie Swiadomego identyfikorvania sig kazdego pracownika z Uniwers)-tetem

oia, budo*uni" po.ruJiu wspSlodpowiedzialnoSci za .los Uczelni poszcze96lnych

czlonk6w Srodowiska bez wzglgdu na zajmowane stanowlsko'

Prymamy charakter interesu uc

przed pozauniwersyteckimi ob

obowi4zki zwiqzane z ich dzialal
Koniecznym instrumentem budowania o
atmosfery zaufania do dzialari podejm

kompetentna i otwarta na glos Srodo

informacyjna.

Otoczenie UniwersYtetu

Waznym zadaniem Uczelni jest tworzenie trwalych wigzi z lokalnymi instytucjami

samorzqdowymi, organizacjami spolecznymi i gospodarczymi'

ii;;k";; i 
'dyiakiyczna dzialalno56 Uniwersytetu powinna pozostawai w Scislym

zwi4zku z potrzebami regionu i *plywai na jego rozw6j'

OUI'*iarti.rn .uf"i spol""rnoS.i uniweisyteckiej jest ochrona niepowtarzalnego

Srodowiska przy.odniczlgo oraz troska o zachowanie szczegolnego charakteru kultury

regionalnej i jej dziedzictwa'
Uii*"rry"t io*i.tien zmierzat do uzyskania statusu faktycznego regionalnego centrum

naukowo-kulturalnego poprzez aktywny udzial w lokalnym Zyciu publicznym' tworzenie
-fo-nl 

ao *ymian/ ,nyili i tpoi""'nego dialogu, a takze inicjowanie waznych dla

otoczenia przedsigwzigi naukowych i kulturalnych . --
Nalezy dazyi do wykreowaniu dob'"go wizerunku Uniwersytetu poprzez wla6ciwq

politylp informacyjn4 promocjq wlasnyCh osiEgni96 i wsp6lpraca z mediami'

PriorYtetY

W zakresie nauki:
1. uryrtunie uprawniefi do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w

zakresie: bioiogii, chemii, historii, pedagogiki, fi lologii:

2. Uzyskanie upiawniei do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie:

maiematyki. informatyki, administracji, zanqdzania' ekologii;

3. Transfer nauki do Praktyki.

W zakresie ofertY dYdaktYcznej:-t. 
Powolanie nt*y"h Li.tunk6w studi6w: pedagogika specjalna i germanistyka oraz

innych, takich lak: kulturoznawstwo czy iilozofia' w miarq moZliwoSci kadrowych i

zapotrzebowania sPolecznego -;

2. powolanie w Wiinie no*lch kierunk6w ksztalcenia: stosunki miqdzynarodorve'

curopeistykaorazkicrunk6whumanistycznych'nakt6rebqdziezapotrzeborvanie;
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3. w miarg mo2liwo6ci kadrowych powolywanie kierunk6w interdyscyplinarnych i

makrokierunk6w.

W zakresie infrastrukturY:
l. Budowa kampusu uniwersl'teckiego zgodnie z dwoma zaplanowanymi etapami;

2. Inne zadania:
l) zakoficzenie budowy bazy w Gugnach na potrzeby Instytutu Biologii'
2) budowa auli Wydzialu Pedagogiki i Psychologii'
3) kontynuacja rozbudorvy Wydzialu Prawa;

3. W miarg otrzymania dodatkowych 6rodk6w przewiduje siQ takze realizacjE trzeciego

etapu budowy kampusu - zwlaszcza wschodnioeuropej skiego Centrum Ksztalcenta

Ustawicznego.

W zakresie finansowania nauki:
l. Zintensyfikowanie dzialari na rzecz pozyskiwania budzetowych i pozabud2etowych

srodk6w na badania oraz utworzenie systemu gratyfikacji dla os6b i zespol6w

pozyskujqcych te Srodkil
2. Uwiglgdnienie w systemie 'aynagrodzeli rangi pracownik6w o wybitnych

osiqgniEciach naukowych, m.in. tworzqcych szkoly naukowe'

W zakresie organizacji Uczelni:
1. Opracowanie programu intensywnej promocji UwB ze szczegolnym uwzglEdnieniem

propozycj i Wydzialow;
2. Pelna i systemowa informatyzacja uczelni;
3. Reorganizacja Dzialu Wydawnictw;
4. Racjonalizacja zatrudnienia i wdroZenie programu awansu zawodowego dla

pracownik6w naukowo-technicznych, inz,ynieryjno+echnicznych i administracyjnych


