Uchwala nr 794
Senatu Uniwersytetu w Bi:rlymstoku
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprowie zmion w Uchwole nr 603 Senotu Uniwersytetu w Bidymstoku
z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie misji i strategii rozwoju
Un iw e rsytet u w B iily mstok u

Na podstawie art. 62 ust. I

pkt. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyLszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 zp62n. zm.) Senat
Uniwersytetu w Biatyrnstoku wprowadza zmiany w Zalqcznikach do Uchwaly
nr 603 Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia l9 grudnia 2007 r. w sprawie
rnisji i strategii rozwoju Uniwersytetu w Bialymstoku.
Zalqczniki nr 1 i 2 do Uchwaly nr 603 Senatu Uniwersytetu w
Bialymstoku otrzyrnujq brzrnienie okreSlone w Zalqczniku do niniejszej
Uchwaiy.

Przewodniezqcy
Senalu Un
Biatvmstoku

Prof. dr hab. Jt

'ikitorowicz

Zalqcznik do lJchwaly nr 794
Senrtu Unirversl tetu w Bialymstolu
z dnia 25 marca 2009 roku

Misja Uniwersytetu w Biatymstoku
Uniwersytet w Bialynrstoku powolany do 2ycia mocq ustawy z dnia l9 czerwca 1997
porvstal z przeksztalcenia istniejqcej w llialymstoku przez 29 lat Filii Uniwersytctu
Warszawskiego jako trzynasty paristrvowy uniwersytet RP. Pierwsza inauguracja roku
akademickiego w samodzielnej uczelni miala miejsce l0 pztidziernika 1997 r.
Nasze doSwiadczenia pozwalajq okreSlii podstawowe cele i obszary dzialania
Uniwersytetu w Bialymstoku dzii i w przyszloSci. Nadajemy im status misji Uni*ersy,tetu rv
Bialymstoku, przez kt6r4 rozumiemy polityke Uniwersytetu realizowan4 przez Senar, wladze
uczelni i jej jednostki oraz zacJania szczegolowe ujQte w Strategii Rozwoju Uniwersytetu.
Wychodz4c z zalolenia, iZ Uniwersytet w Bialymstoku jest uczelni4 Srednicj wie lkoSci,
ksztalcqcq gl6wnie mlodzieL z naszego regionu i na jego potrzeby, ale w ',varunkach
zintegrowanej Europy oraz uznajqc za fundamentalne dla funkcjonowania naszego
lJniwersytetu plaszczyzny: naukowo-dydaktyczn4 og6lnokulturalnq i etycznq wyznaczamy
sobie nastEpujqce cele dzialania:
l. Szczeg6ln4 dbaloid o jak najuyzszy poziom prowadzonych w Uniwersytecie w
Bialymstoku badari naukowych, kt6rych jako!( Wznacza pozycjg kazdej uczelni w kraju
i na dwiecie.
2. Ksztalcenie w ramach 3-stopniowych studi6w (zgodnie z systemem boloriskinr), na
studiach podyplomowych oraz innych formach ksztalcenia ustawicznego, wykazujqc
szczeg6lnq troskE o jakoSi ksztalcenia.
3. ZacieSnianie wsp6lpracy z podmiotami gospodarczymi.
,l
Wykorzystuj4c geograficzne usy.tuowanie Uniwersytetu w Bialymstoku, rozwijanie
wsp6lpracy z najbli2szymi s4siadami, uwzglEdnienie edukacyjnych potrzeb Polak6w na
Wschodzie i poszerzenie oferty ksztalcenia na Filii w Wilnie.
W warunkach wielokulturowego spoleczefistwa Podlasia tworzenie plaszczyzn tolerancji
i wsp6lpracy migdzy grupami narodowoSciowymi i religijnymi oraz akademicki dyskurs,
kt6ry respektuje odmienne pogl4dy i pozwala uszanowai godnoii innych.
6. Integrowanie spolecznoSci Uniwersytetu w przekonaniu, ze kazdy z jej czlonk6w jest
rvsp6lodpowiedzialny za losy calej uczelni.
7. lntegrowanie spolecznoSci akademickiej Bialegostoku poprzez zacieinianie wsp6lpracy
naukowej i dydaktycznej pomigdzy uczelniami.

5.

Strategia rozwoju Uniwersytetu w Bialymstoku

-

priorytety

na lata 2008 - 2015
Nauka
l. Szczeg6lnego traktowania uymagaj4 ,Jziedziny dyscypliny nauki umoZliwiajqce
spelnienie wymog6w Ustawy o Szkolnictwie wyzszym oraz pozrvalaiqce uczelni na
uzyskanie dodatkorvych Srodk6w fi nansowych.
Intensyfikacja prorvadzonych badaf naukowych powinna znale26 odbicie rv uznanych
rvska2nikach aktywnodci naukowej.
3
Rozw6j badari naukowych wymaga wzmocnienia poglqbienia kontakt6w naszego
Srodowiska z innymi osrodkami oraz znacznie silniejszego powiqzania z naukq swiatorvq
w ramach wsp6lnej przestrzeni badawczej. Wspieranie inicjatyw prowadz4cych do
rozwoju miEdzynarodowej wsp6lpracy naukowej.
4. Wym6g szybszego postQpu w badaniach naukowych musi sig lqczy(. z zapewnienrem
kadrze latwiejszego dostgpu do informacji naukowej i najnowszej literatury, w rym
wydawnictw elektronicznych i cyfrowych baz danych.
W ramach prowadzonyoh w Uniwersytecie badan nale|y szczegolnie uwzglqdnii
unikatowq przyrodg i z162nicowanie kulturowe regionu.
6. Wyniki badafi naukowych naleZy uwzglEdniai w programach realizowanych zajgi
dydaktycznych.

i

i

Ksztalcenie

l. Odbiciem jakoSci procesu dydaktycznego realizowanego w Uniwersytecie winny byi
wysokie kwalifikacje absolwent6w wlaSciwie przygotowuj4ce do pracy zawodowej i
pelnienia 16l publicznych.
Decyduiqc siE na prowadzenie okeSlonych kierunk6w studi6w

powinna uwzglEdniai og6lnokrajowe

3.

4.
5.
6.

7.

i

i

specjalnoSci, uczelnia

lokalne warunki demograficzne, preferencje
kandydat6w na studia oraz wymagania rynku pracy i kadrowe potrzeby regionu.
ZwiEkszajqc atrakcyjnoSi oferty edukacyjnej Uniwersytet - w miarg mozliwoSci
finansowych - moze ztnierzat, do powolania nowych kierunk6w studitiw,
makokierunk6w oraz tworzenia studi6w interdyscyplinamych.
Celem dzialalnoSci dydaktycznej powinno byi przygotowanie kadry zdolnej do
funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce.
Nale2y kontynuowat. dzialu.ja zmierzajqce do utworzenia Wydzialu Teologicznego.
Waznym zadaniem uczelni jest umoZliwianie naszym studentom zdobywania wiedzy w
uczelniach zagranicznych oraz otwarcie Uniwersl.tetu w Bialymstoku na student6w z
innvch krai6w.
Poszerzenie oferty dydaktycznej w jgzyku angielskim na wszystkich Wydzialach.

Kadra

I.
2.

3.

Uczclnia powinna postawii na dynamiczny rozw6j kadry, nie rezygnujqc z zatrudnienia
specjalist6rv wysokiej klasy z zewnqtrz.
Nale2y dolo2y6 wszelkich starari. aby zdynamizowai proces rrzyskirvania przez.
pracownik6w uniwersytetu tytulu profesorskiego i stopnia doktora habilitowanego,
utrzymu jqc zaraz,em dobre tempo dokloryzowania.
Pozytywnym impulsern dla rozwoju kadry winny stad sig uczelniane stypen<Jia naukowe
oraz mo2liwoii szybkiego awansu.

I

4.

PowinniSmy konsekwentnie przestrzegai termin6w uzyskirvania stopnia doktora r z
doktora habilitowanego, ograniczajip zatrudnienia na stanorviskach ivykladowcy i
starszego wykladowcy.

5.

6.
7.

NaleZy kadrowo rvzmacniai jednostki juZ silne w celu umoZliwicnia im uzyskanra
uprawniefi do nadawania stopnia naukowego doktora habilitorvanego (historia, biologia,
chemia, pedagogika, filologia, fizyka, socjologia) oraz stopnia naukowego doktora
(matematyka, informatyka, ekologia i administracja).
Nale2y wzmacniai kadrolvo jednostki pozyskujqce fundusze strukturalne.
Budowanie prot'esjonalnej kadry administracyjnej i obslugi.

Infrastruktura

L

Priorytetem jest budowa kampusu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich
warunk6w pracy naukowej i studiowania.

2. Niezbgdne jest racjonalne wykorzystanie istniej4cych obiekt6w,
3.

oszczqone
gospodarowanie Srodkami przeznaczanymi na ich utrzymanie i eksploatacjE oraz dbaloSi
o stan techniczny budynk6w uczelni i ich estetykg.
Modernizacje obiekt6w powinny miei taki zakres i charakter, by ulatwialy pracownikom r

studentom swobodny dostEp

4.

do nowych technologii inlbrmatycznych i

telekomunikacyj nych, a takZe - w1'korzystanie e-learningu, zgodnie z zaloZeniami i
celami okreSlonymi w zalqczniku nr I .
Uczelnia powinna zby6 obiekty nader kosztowne w utrzymaniu lub malo funkcjonalne
albo inaczej je zagospodarowai.

Finanse

l.
2.

Niewystarczaj4ce hnansowanie uczelni z bud2etu pafistwa wymaga intensywnego
poszukiwania dodatkowych Srodk6w finansowania przez wladze Uczelni i wszystkie jej
jednostki.
Niezbgdna jest intensyfikacja prac Biura Zarzqdzania Projektami na rzecz pozyskiwania

3.

dodatkowych Srodk6w finansowych.
Nalezy zmierzat do wyra2nej poprawy uposdzef pracownik6w Uniwersytetu.

Srodowisko Uniwersytetu

l.

Waznym celem jest integrowanie spolecznoici akademickiej, zwlaszcza poprzez
wzmocnicnie identylikacji kazdego pracownika z uczelniq i budowanie poczucia
u spolodpowiedzialnoSci za los

2.
3.

uczelni na kazdym stanowisku.
Prymarny charakter intercsu uczelni winien prowadzii do uznania, Ze pierwszeristwo
przed pozauniwersyteckimi obowi4zkami zarvodowymi pracownik6w Inaj4 zawsze
obowiEzki zwiqzane z ich dzialalnoiciq w Uniwersytecie.
Koniecznym instrumentem budowania organizacyjnego ladu uczelni i trvorzenia
atmosfery zauf'ania do dzialari podejmowanych prz.ez lladze [Jniwersytetu jcst
kompetentna i otwarta na glos Srodorviska zewngtrzna i wewnQtrzna polityka
infornracvina.

Otoczenie Uniwersytetu
t. WaZnyrn zadaniem Uczelni jest trvorzenie trrvalych wiqzi z lokalnlmi instytucjami
samorzqdowymi, organizacjami spolecznymi i gospodarczymi.
) Naukorva dydaktyczna dzialalnoSi Uniwersytetu powinna pozostawai w Scislym
zrviqzku z potrzebami regionu i rvplyrvac na jego rozw6j.
3. Oborviqzkicm calej un irversyteckiej spolecznoSci jest ochrona nicpowtarzalnego
Srodorviska przyrodniczego i troska o zachowanic szczcg6lncgo charakteru regionalnej
kultury i jej dziedzictwa.
.1. Wydzialy matematyczno-przyrodnicze powinny rvsp6lpraco*ai z jednostkami
naukowymi rv parkach technologicznych
5. Poprz.ez aktywny udzial w lokalnym Zyciu publicznyln. t\\'orzcnie lbrunr do rvymiany
mySli i spolecznego dialogu, inicjorvanic r.vaZnych dla otoczenia przedsigrvziqc
naukorv-vch i kulturalnl'ch Uniwersytet powinien zmicrza(, do uz) skania statusu
laktycznego rcgionalnego ccntrum naukorvo-kulturalncgo.
6. Poprzez wlaSciw4 politykq informacyjn4 promocjg rvlasnych osiqgniEi i uspolpracq z
medianri nalezy dqizy( do wykreowania dobrego wizerunku Uniwersytetu.

i

Priorytety
W zakresie nauki
l. Uzyskanie uprawnien do nadawania stopnia naukowego doktora habilitorvanego w
zakresie: biologii, chemii, lizyki, historii, pedagogiki, filologii i socjologii;
2. Uzyskanie uprawnieh do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresre:
matematyki. inlbrmatyki, administracj i, zarz4dzania. ekologii;
3. Transfer nauki do praktyki, w szczeg6lnoici do gospodarki.
'|
Kadrowe i finansowe wzmacnianie tematyk badawczych zgodnych z prioryteto\.\ymi
kierunkami rozwoju nauki i technologii w Polsce.
5. Realizacja wydzialowych program6w rozwoju badafi naukowych (zalqcznik nr 2).
W zakresie oferty dydaktycznej
1 . Powolanie nowych kierunk6w studi6w: Ftzyka medyczna, zarz4dzanie irodowiskiem,
miqdzynarodowe stosunki gospodarcze (kierunek unikatowy), pedagogika specjalna.
germanistyka oraz innych, takich jak kulturoznawstwo, filozofia, edukacja artystyczna
rv zakresie sztuki muzycznej. bezpieczeistwo narodowe, w miarq mozliu'oici
kadrowych i zapotrzebowania spolecznego.
Rozszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu o nowe specjalnoSci i specjalizacje na
obecnie prowadzonych kierunkach: biologia Srodowiskowa, biologia molckulama.
mikrobiologia, analityka chemiczna, chemia ZywnoSci, chemia materialowa, ochrona
przyrody, mikrobiologia Srodowiska, chemia Srodowiska. bioinlbrmat,vka.
zastosorvania informatyki w edukacji. zastosowania matematyki w kryptogralii oraz
nlatematyka llnansowa II stopnia, socjologia wielokulturowoSci, socjologia bizncsu
oraz nouych technologii, socjologia spolcczcfistwa obyrvatelskiego, lizyka rnedyczna
I i II stopnia, zastosowanie fizy ki jqdrowej w nauce i lechnice, lizyka nanomaterialtlrv.
na kierunku historia specjalizacja: archirvistyka, ochrona i promocja dziedzictsa
kulturowego. wiedza o dawnej ksiqZcc, polityka - spoleczeirstwo - rocdia, historia
Europy Srodkowo-Wschodniej i wojskowodc, na kierunku pedagogika specjalnoSci:
cdukac.ia dla bezpicczcislrva, pedagogika specjalna, cdukacja medialna. ua kicrunkr"r
polonistyka spccjalnoSci: dziennikarska, regionahra, cdytorska. logopedyczna oraz
.jqzyk polski jako jgzyk obcy. na filologiach obcych: jgzyk rosl,jski i angielski rv

komunikacji biznesowej, translatoryka

3.

specj

na kierunku stosunki
migdzynarodorve i zarzqdzanie

alistyczna,

miqdzynarodowe specjalizacje: bezpieczetistwo
systemami kryzysowymi, zjednoczona Europa, Europa Srodkowo-Wschodnia.
Uruchomienie na Wydziale Zamiejscowym Ekonomiczno-lnformatycznym rv Wilnie
nouych kierunk6w ksztalcenia: stosunki miEdzynarodowe, europeistyka, ckonomia i
oraz kierunk6w humanistycznych, na kt6re bEdzie
informatyka II stopnia
zapolrzebowanie.

4. W miarq mo2liwoici

kadrowych powolywanie kierunk6w interdyscyplinamych

i makrokicrunk6w.
W zakresie infrastruktury
l. Iludowa kampusu uniwersyteckiego zgodnie z dwoma zaplanowanyrni etapami, rvraz
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniouym. Urzqdzenie iwJposazenie laboratorirjrv
i pracowni okreSlonych w zal4czniku nr 3,
2. Poza kampusem:
l) rozw6j bazy w Gugnach na potrzeby Instytutu Biologii,
2) budorva auli Wydzialu Pedagogiki i Psychologii.
3) kontynuacja rozbudowy Wydzialu Prawa,
4) rozbudowa Wydzialu Zamiejscowego Ekonomiczno-lnformatycznego w
Wilnie,
5) urz4dzenie 6 laboratori6w jgzykowych na Wydziale Filologicznym, Wydziale
Prawa i w Studium Praktycznej nauki Jgzyk6w obcych,
6) urzqdzenie 20 pracowni komputerowych do nauki na kierunku informatyka na
Wydziale Matematyki i Informatyki i Wydziale Zamiejscowym IlkonomicznoInformatycznym w Wilnie oraz na Wydziale Fizyki.
3. W miarE otrzymania dodatko*ych Srodk6w przewiduje sig takze realizacjq czqSci
trzeciego etapu budowy kampusu - zwlaszcza Wschodnioeuropej skiego Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego.
W zakresie finansowania nauki
'1. Zintensyfikowanie dzialari na rz.ecz pozyskiwania budZetowych i pozabudZetowych
Srodk6w na badania oraz utworzenie systemu gratyfikacji dla os6b i zespol6w
pozyskuj 4cych te Srodkt.
2. Uwzglgdnienie w systemie wynagrodzeir rangi pracownik6w o wybitnych
osi4gnigciach naukorvych, m.in. tworzqcych szkoly naukowe.
W zakresie organizacji uczelni
l. Opracowanie programu intensywncj promocji UwB ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
propozl cji Wydzial6w.
2. Pelna i systemowa informatyzacja uczelni poprzez realizac-ig zaloZeh okre3lonych w
zalalczniku nr 4.

3.
4.

Rozw6j Wydarvnictwa Uniwersytetu.

i

wdrozenie programu awansu zarvodorvcgo dla
pracownik6w naukowo-tcchnicznych, inzynier)'j no-technicznych i administracyj nych.
Racjonalizacja zatrudnienia

Zalqcznik nr

I

Rozw6j e-learningu na Unilversytecie w Bialymstoku
z,anticrza rozrvinqi ksztalccnic na odlegloSi, kkire jest fornril
urnoZlirviajqcq studiowanie osobom z n-ricjsc tldlcglych, a takZc rcalizuiqclm podnoszt'nic
krvalilikacji zgodnie z ideq ksztalcenia sig przcz cale Zl'cic. W ramuch projcktLl ..Norvoczesnc
icl'ektyrvne ksztalccnie rve u sp(rlpracy z przedsiqbiorcarni" naslqpii porvinicn zakup sprzqtu
komputcrorvego i oprogramorvania o takich parametrach, kt6re umoZli*i4 komplckso*y.
ujednolicony w skali uczclni roz*6j fbrm ksaalcenia na odlcgloSi- Przcurdtrje sig lcz
zorganizorvanie sekcji multimcdialnej, ktrirej pracorvnicy bgd.1 trvorzli ntultimedialne
elementy zawartoSci kurstiw c-learningowych. W picrrvszynr ctapie wdro2cnia ksztalcenta tta

Liniwcrsl'tct

w I]iallmstoku

(!v

scmestrze zimow;m roku akademickicgo 2009i2010) nastrpit po*inntr
przeszkolenic 300 nauczlcieli akadenrickich rv zakresie obslugi platfbrmy e-lcarningori,.j i
planorrania kurstirv, a nastqpnie (\v semcstrze Ictnim 2009,'2010 i zimorvl'm 2010.'1011)
realizacja okolo 200 przcdmiotr5w (w skali uczelni) w systcmie zdalnl"rn ltrb mieszan;--nt
(tradycljnym ze zdalnym wspomaganicm). W ctapie nastQpn)m przerviduje siq sukceslrvne
rozszerz.anie ot'erty w fornrie zdalnego ksztalcenia, ze strvorzeniem angiclskqqzycznej olcrty
cdukacyjnej wlilcznie.
W celu osiqgniqcia zakladanego stanu po.rlszcchnoSci wykorzystania metod e-le arningow.vch
konieczne jest wyposaZenie wszystkich rvydzial6w LIni\tcrs)'tctu (kazdego gabinetu. sali
dy daktyczncj i pracorvni) w zcsta\4y komputcrowe umoZlirviajzpe ,'rl korzystanie rl praktlce
rezultatow ww. projektu.

odlegloSi

Zalqcz,nik nr 2

Wydzialowe Programy Rozwoju Badari Naukowych
Wydzialowe programy rozwoju badafi naukowych obejnuj4 kontynuacjg i podejmorvanie
nowych nastgpuj4cych temat6w i projekt6w badawczych:
Wvdzial Bioloeiczno-Chemicznv
Badania material6w o szczeg6lnych wlaSciu'odciach i znaczeniu technologiczn,"-m.
Nowoczesna synteza organiczna.
Bioelektrochemia blon kom6rkourych i membran p6lprzepuszczalnych.
Chemiczna analiza Srodorviska.
Przeplyw gen6rv migdzy populacjami w ochronie gatunkolvcj roSlin i zwierzqt.
Fizjologia i biochemia organizm6w Zywych.
Ekologia organizm6w lqdouych i wodnych.
Zastosowanie bakterii w walce ze szkodliwvmi owadami.

\['vdzial Ekonomii i Zarzadzania

l. Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszloSci.
Efektywne zarzEdzanie dlugiem w jednostce samorz4du terytorialnego.
3. Wsp6lpraca migdzysektorowa na rzecz poprawy jakoSci zycia
pnygra cznycn.

2.

w

rcgionach

Wvdzial Filoloeicznv

l,

i wsp6lczesn4 literaturq polsk4 i obcojgzycznE.
Badania etnograficzne i slawistyczne nad kultur4 regionu, nazewnictwem wlasnym,
jgzykami i gwarami Polski pln.-wsch.
Badania nad kontaktami z obcymi systemami jEzykowymi.
Badania nad dawnq

2.
3.

Wvdzial Fizvki

l.

Kontynuowanie badan z zakresu nanotechnologi i, waZnej i priorytetowej tematyce w

strategii rozwoju nauki w Polsce i Europie. Kontynuacja badari wlaSciwoSci
magnetycznych obiekt6rv typu ultracienkie warstwy i wielowarstwy (ci4gle i
strukturyzorvane) oraz proces6w ultraszybkich zachodzqcych w roZnych materialach.

2. Rozw6j technik polarymetrii rezonansowej z \+ykorzystaniem monochromatycznego
2r6dla promieniowania spolaryzowanego kolowo oraz liniowo (edyne laboratorium na
Swiecie dysponujqce moZliwo5ciami pomiarowymi efektu Mrissbauera z u2.yciem
czterech podstaworvych stan6w polaryzacljnych).

3. Kontynuacja wsp6lpracy z migdzynarodorvym konsorcjum Virgo Colloborotion,
umoZliwiajqca dostEp do unikato*1ch danych zbieranych przez liancusko-u loski
detektor Virgo oraz arnerykariskie detektory LICO i udzial w pt.rszukiwaniu fal
grarvitacyjnych we wsp6lpracy z najlepszymi oSrodkami naukowymi na 6wiecie.
1.

Aslro-Grid - udzial rv og6lnokrajowej sieci klastr6rv komputerorvych
wyspecj alizorvanych w obliczeniach astronomicznych.

do CII(AS (Centrum In2ynierii Kwantorvej ,\tomow i Swiatla)
zaloZonego przez lllv. UJ, Polsk4 Akademig UmicjgtnoSci, UIVIK, lF PAN, Pz\N. IPJ
na rzecz realizacji wsp6lnych badari naukowych, uczestniczenia rv miqdzynarodorvyc h
projektach badawczych oraz ksztalccnia norvej kadry.

5. Przystqpienie

i

rozrvoj rvspolpracy w ramach krajorvcj sicci LFPPI (Luhorutoriun
Ii i :1'c z nyc h P otl,s I rw P r ze ltva rz a n i a I nlo r m acj i).

6. Kontynuacja

7. Zastosorvanie metod fizycznych w medycynie
Wvdzial Histon'czno-Socioloqicznv
Socjologia pogranicza oraz proces6w trvorzenia siq spoleczefrstrva rvielokulturorvego.
2. Autonomiczna problematyka badawcza zwiqzana ze wschodnim pograniczem oraz
skierowana na poznanie kraj6w i spoleczefistw wschodnich, aby po latach moZna bykr
mowic o socjologii pogranicza jako o szkole socjologicznej na l-lniwc'rsytecie rv
Bialymstoku.
3. Dziedzictwo cywilizacyjne i kulturowe obsza16w pogranicza, ze szcze96lnym
uwzglqdnieniem bylych ziem Wielkiego KsiEstwa Litervskiego. w porirwnaniu z
dziedzictwem europejskim i Swiatowl'm.
4. Ilistoria stosunkow miqdzynarodorvych i rvsp6lczcsne stosunki miqdzynarodowc
(pogranicze polsko-bialorusko-litewskie).
1.

Wvdzial Nlatemat:"ki i Informatyki

l.

Badania niezmiennik6rv struktur algebraicznych.
Badania nad teori4 dowod6w i rozumowaniami przybliZonymi.
3. Teorio-grupowe i asymptotyczne metody w teorii r6wna6 r6Zniczkowych.
4. Nieliniowe struktury incydencji.
5. Analiza funkcjonalna, r6wnania funkcyjne i uklady dynamiczne.
6. Geometryczne i algebraiczne metody w kwantyzacji uklad6w fizycznych.
7. Kwantowanie gier - konstrukcja modeli.
8. Rozw6j teoretycznych podstaw systemu Mizar. Przygotowanie mizarowej bazy
danych do topologii o96lnej.
9. Badania magnetycznych struktur warstwowych metali, p6lprzewodnik6w
materia16w tlenkowych z wykorzystaniem spektroskopii magnetooptycznej
obliczen pasmowych.
10. Modelowanie i symulacja nieprecyzyjnie zdefiniorvanych potencjalnych zagadnieri
brzegowych z vrykorzystaniem Parametrycznego Ukladu R6rvnari Calko*ych
(PURC).

2.

I l. Metody rozpoznawania obraz6w. Synteza i rozpoznawanie sl6w.
12. Analiza sygnal6w i obraz6w biomedycznych.
13. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji.
14. Badania doSwiadczalne i modelowanie komputerowe rvlaiciwo6ci fizycznomechanicznych wybranych material6w lunkcjonalnych.

Wydzial Pedagogiki i Psycholoeii

l. Edukacja regionalna wielo i miEdzykulturowa

na pograniczu kultur.
'latar6w
polskich w latach I 9l 8- I 939.
2, Oiwiata
3. JVlodele edukacji czl,telniczej w przedszkolu a gotowoSi do czy'tania i umiejqtnoSi
czytania dzicci szeSciolctnich.
.1. Przemoc wobec ludzi starszych - badania Srodowiskowe na Podlasiu.
5. Aspekty nredycznc, ps1'chologiczne, socjologiczne i ckonorniczne starzcnia sig ludzi
w Polscc.
6. Nauczanie i uczenie sig - badania miqdzynarodowc (projekt li\LS: Teaching and
l,eaming Internatiorral Survey).
7. Polityka o6wiatowa w aspckcie historycznym i portlwnawczym. Psychopedagogiczne i
spolecznc kontcksty cdukac.ii elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej).

/.

8.

Diagnoza funkcjonowania nauczyciela wsp6lczesnej szkoly rv wybranych obszarach
szkolnej rzeczywistodci edukacyjnej.
9. Rodzina i dziecko wobec wl,zwair wsp6lczesnego Sw'iata.
10. Trvorcze funkcjonowanie jednostki we rvsp6lczesnym iwiecie.
I I . Wyrownywanie szans edukacyjnych uczni6w z niepelnosprawnoSci4
12. Diagnoza stereotypizacji i uprzedzcir we wsp6lczesnych spolcczehstrvach.
l3.Uwanrnkowania ef-ektywno3ci edukacyjnej o charakterze Srodorviskouym,
biopsychicznym i wewnqtrzszkolnym, z wyeksponowaniem dylemat6rv nicpowodzefi
szkolnych, rno2liwoSci kompensacji systemu edukacyjnego, opieki, zdrorvia, ochrony
i hezpieczefistwa uczniow.
14. Starzcnie sig spoleczeistwa polskiego - wyzwaniem dla edukacji i polityki spolecznej.
15. Przemoc wobec kobiet w wieku starszym (rozw6j istniej4cej rvsp6lpracy
miqdzynarodorvej w ramach projektu badawczego Daphne III).
l6.Czynniki rvarunkuj4ce skutecznoSi dzialari prervencyjnych skierowanych do os6b
zagroZonych zaburzeniami odZywiania sig.
17. Intcmet jako nor,l'e (rodorvisko edukacyjne i spoleczno-wychowalvcze.
Wvdzial Prawa

L
2.
3.

4.
5.
6.

Monitoring, identyfikacja i przeciwdzialanie zagroZeniom bezpieczeristwa obywateli
( proj ekt badawc zy zamawiany).
Struktura organizacyjno-prawna funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce z
uwzglgdnieniem determinant6w socjologicznych - kierunki rozwoju.
Przymusowe sposoby opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemc6w.
Przepadek przedmiot6w i korzySci pochodzqcych z przestQpstwa.
Oplaty samorz4dowe w Polsce.
Zwrot oodatku - zalozenia a oraktvka.

Zal4cznik nr

3

Planowane nowe laboratoria, pracownie i rozw6j ich wyposaZenia
Wvdzial Biolosiczno-Chemicznv

utworzenie drv6ch duZych pracowni wyposaZonl'ch w no\\'oczesnq aparaturq:
pracowni badari fizykochemii material6w oraz Srodowiskowego laboratorium badari

o
.
o

analitycznych.

utrvorzenie w Zaklarlzie Mikrobiologii pracowni mikobiologii stosorvancj i
bioanalityki z pelnym wyposaZeniem sprzgtowym
$yposazenie istnieiqcej pracowni analiz biochemicznych Zakladu Fizjologii i
Histologii w spektrometr ASA
utworzenie na terenie Uniwersytcckiej Stacji Terenowej w Cugnach pracorrui
terenowej wyposaZonej w nowoczesne systemy pomiarowe proces6w Zyciowych
organizm6w, zintegrowany i automatyczny system pomiar6w parametr6w fi21-cznych
i chemicznych atmosfery, hydrosf'ery i pedosfery Doliny Biebrzy

Wvdzia.l Fizvki

Budowa specjalistycznego wEzla komputerowego - dedykowanego do
obliczeri astronomicznych i bEdqcego czESci4 o96lnopolskiej intiastruktury

o
.

obliczeniowej, tzw. AstroGridu.

Urzqdzenie

w

Kampusie Obserwatorium Astronomicznego. wraz

Planetarium i Eksperymentatorium.
WlposaZenie istnieiqcej Pracowni Magnetometrii
magnetometr wibracyjny (VSM).

i

z

Badan Transportowych w

WyposaZenie istniej4cej Pracowni Badari Strukturalnych w dyfraktometr
rentgenowski do badeur struktury krystalicznej material6w proszkowych.
Wyposa2enie istniej4cej Pracowni Badan Strukturalnych w dyfraktometr
rentgenowski do badan monokrysztal6w.
Wyposa2enie istniej4cej Pracowni Mikroskopii Skaningouej w mikroskop
clektronowy z opcj4 litografii i Skaningowy mikroskop jony FIB.
Wyposazenie istniejqcej Pracowni Femtosekundowych Technik Laserowcyh w
lasery du2ej mocy do badari p6lprzewodnik6w i izolator6w
WyposaZenie istniejqcej Pracowni Spektroskopii FMR w spektroskop do
badania rozpraszania Bril louina.
a
a

a
a

a

Zakup skraplarki cieklego azotu.
Wyposa2enie 2 Pracowni komputerowych ( l2 stanorvisk komputerorvych plus
serwer, rzutnik multimcdialny, tablice interaktywne).
Zakup zestaw6w do demonstracji zjawisk lizycznych (do wykorzystania na
wykladach kursowy-ch i popularyzacj i fizyki).
Wyposazenie Pracowni Fizy ki Zagro2en Srodowiska.
WyposaZenie Pracorvni Nowoczesnych System6w Encrgii.
Itlodemizacja I Pracowni Fizycznej.
N{odernizacja Regionalnego Komputerowego [.aboratorium do Nauczania
Przcdmiot6w Przyrodniczych.
Modemizacia ll Pracowni Fizvcznei.

l0

Wydzial Matematvki i Infbrmatyki

. l6 wyspecjalizowanych

r

pracowni-laboratori6w komputerowych i pracownia technik
multimedialnych, wyposa2one w zestawy komputerowe sprzg2one z urzqdzemamr
multimedialnymi takimi jak: aparaty i kamery cyfrowe, skanery, digitizery, zestawy
mikrofon6w dynamicznych, sluchawek i glodnik6rv, karty audio/wideo, karty frame
grabber, dzialaj4cymi pod nadzorem oprogramowania specjalistycznego.
Zasilanie, okablowanie, klimatyzacja i wentylacja laboratori6w, pracowni i centrum
obliczenioweso.

Zal4cznik nr 4

Strategia Informatyzacji Uniwersytetu w Bialymstoku
Pelna

r
r
o

i systemorva informatyzacja uczelni obejmie:

oparciu o systsm USOS, a rv szczegolnoSci
obslugi rejestracji kandydatow na studia, rozliczenia student6w, oplat studcnckich,
obslugi spraw socjalnych, w tym stypendi6w i akademik6w. Uruchomienie systernu
archiwizacj i prac magisterskich,
*prowadzenie systemu elektronicznej legitymacji studenckiej z, rozszerzenient jcj
r.,'ykorzystania jako karty bibliotecznej oraz udostgpniania pomieszczeri i zasob6rv
Uniwersytetu. Elventualne wdro2enie systemu elektronicznej legitymacji pracowniczrj.
wdroZenie wlasnej platformy e-leamingowej w celu podniesienia atrakcyjnoSci ol'erty
edukacyjnej Uniwers).tetu i bardziej el'ektywnego ksztalcenia. Wyposazanie uczelnr w
rvdroZenie systemu obslugi student6w w

nowoczesne Srodki techniczne technologii informacyjno-komunikacyjnych umoZliwiayqce
np. zdaln4 edukacjq,

a
a

.
a
a

o
o

modemizacjg systemu finansowo-ksiggowego i kadrowego, budowg zintcgrowancgo
systemu zarz4dzania uczelni6 obejmujqc4 wdroZenie element6w rachunkowoSci
zarzqdczej tworzqcych informacje niezbgdne do efektywnego zarzqdzaria uczelniq oraz
nowoczesnych technologii infbrmatycznych zwi4zanych z zarz4dzaniem uczelni4
budowg Intranetowego Portalu Uniwersyteckiego,
rozszerzenie komunikacji elektronicznej wewnEtrz uczelni, w tym elektronicznego obiegu
informacji i dokument6w,
rozw6j infrastruktury informatycznej, umoZliwiaj4cej spra*'ne zanqdzanie cal4 uczelni4
dostgp wszystkich czlonk6w spolecznoSci akademickiej do baz danych iinnych 2r6del
informacji oraz latwe komunikowanie sig w obrgbie uczelni i ze Swiatem zewnQtrznym,
modemizacjg szerokopasmowej szkieletowej sieci komputerowej Uniwersytetu z
wykorzystaniem Technologii I Gb/ I 0Gb/ I 00Gb Ethernet,
zape\.\.nienie pracownikom Uniwersytetu dostqpu do kablowej sieci LAN z szybkimi
l4czami do sieci krajowych i zagranicznych,
udostgpnienie bezpiecznej l4cznoSci w ramach sieci komputerowej Uniwersyretu,
Budowg jednolitego systemu sieci bezprzewodowej na calej uczelni w oparciu o uslugi
EDUROAM,
Budowe systemu pamigci masowych na potrzeby naukowo-badawcze i adninistracji
UwB.
Opracowanie koncepcji i planu dzialania prowadz4cego do tego, aby kazdy student UuB
mial indywidualne konto poczty elektroniczncj i dostgp do Intcmetu.
RozbudowE zasob6w udostqpnianych rv ramach Uniwersyteckiej sicci konrputerowej do
czasopism pelnotekstowych oraz bibliograliczno-abstraktowych biu danych dla studcnt6ri
i pracownik6w UwB. Systematyczna digitalizacja zasob6rv Biblioteki [.lnirversyteckicj .
Udzial Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedrol-cia rv budowaniu Podlaskie
Biblioteki Cyfiowej.
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