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Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 3l marca 2010 r.

w sprawie integracji biolostockich ucTelni publicznych

. Senat UwB zaprasza bialostockie uczelnie publiczne do wznorvicnia dyskusji w celu
okreslenia zakresu, form i kierunk6w dziarah zmierzai4cych do integracji biarostoct<iego
pubf icznego szkolnictwa lvqylszego.

Jeste5my przekonani o potrzebie powolania zespol6w problemowych. kr6re wypracu.l4
propozycje lbrm integracji oraz przygotulqharmonogriun prac w tym zakresie.

uczelnie bialostockie s4 relatyrvnie male, slabe finansowo, rozdrobnione nauKowo.
Integracja pot czelni pozwoli na rozszerzenie ot'erty edukacyjnej dla
przyszlych i zwigkszenie osi4gnigi naukowych pracoivnik6wi studiuj4cej uzyskanie nory.h, wa2nych dia roiwoju mrasta
i regionu uprawnierl doktorskich i habilitacyjnych

wyraZamy przekonanie, 2e obecnie zaistnialo przynajmniej kirka powod6w, ktrire
inicjatywE integracji srodowisk akademickich publicznych .ikot *yrrry.h w llialymsroku
czyni4 aktualn4 i koniecznq. Naszym zdaniem:

l. wprowadzane w 2ycie reformy szkolnictwa wyzszego bpd4 preferorvai uczernie silne
potencjalem naukowo-dydaktycznym oraz zapleczem infrastrukturalnym,
a jednoczesnie umacniad bqd4 peryf'eryjnosi uczerni ulokowanych poza centrarnymr
i wysoko zurbanizowanymi obszarami kralu.

2 oczekiwany bliski zwi4zek uczelni ze sroiowiskiem sporeczno-gospodarczym nielesr
mozliwy bez dysponowania wszechstronn4 ofert4 kt6ra moze 

-byi 
wlasciwa jeaynie

bardzo silnym, dysponuj4cym wszechstronnym potencjalern jednosuom
akademickim.

3. Konieozne dzialania w kierunku utrzymania autonomii uczelni i niezbqdnego pozlomu
samorzqdnosci mozliwe s4 iedynie w przypadku polqczenia iil n-uuio*y"n,

. dydaktycznych i organizacyjnych publicznych uczelni Biilegostoku.
4' Poszczeg6lne uczelnie nie s4 w stanie podi46 wyzwan naukowo-badawczychi dydaktyczno-organizacyjnych w skali por6wnywalnej do naj'r,igkszych uczelniw kraju' natomiast pol4czone potencjary naukowe poszczeg6lnych uczerni

stanowilyby nowq jako5i zdoln4 do konkurowania z najlepszymi uczJniami.
5. Integracja uczel.i nawit'e do juz funkcjonui4cych porvi4zafr w zakresie wsp6lpracy

naukowej i organizacyjnej' nadai4c im nowe formy i stwarzaiqc nowc mozriwosci.

powyZsze.j idei i potrzebg i szkol rv,vZszych.
o wyra2enie opinii doty skusji t,rganizacji

w studenckich, samorzeldo re,tionalnvch oraz

Maiqc na wzglqdzie dobro mieszkafic6w miasta, regionu i kra.iu. [J.irversyret
w Bialymstoku got6w.iest do prowadzenia szerokich konsultacji w zakresic przcdstawionych
kwestii z calq spoleczno5ciq naszego miasta i regionu.


