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Dzialalno(d dydaktyczna
W mrjajqcyrn roku akadcmickim uczclnia kontynuowala proccs pttszcrzania i Lratrakcyjnrania olbrty
prograrnowcj. Powotano studia doktoranckic w zakrcsic biologii, trzy nowe kierunki studi6w
(ckononr iczno-prawny, k u lturoznawstwo, bczpicczcfstwo narotlowc) oraz l7 nowych spccjalno6ci
w rarrach kicrunk6w nowo powolanych ota/ .iu;'lirnkcjonuj4cych (biologii, lilologii oraz lilologii
polskicl). Nickt6rc nowoSci w olbrcic dydaktyczncj ju7 na pozionrie tegotocznc'j rckrutacii okazaly
sip sukccscrn (ojcdno nricjscc na.jqzyk angiclski stosowany z hiszpariskim ubicgalo sig 5,(r os6b, na

kicrunck ckonomiczneprawny - 4,(r, a na kulturoztrawstwo 4,4).
Uniwcrsytct kontynuowal wdra2anic innolvacyjnych form nauczania (c-lcarning, blcndcd
learning. wsp6{pracir z pzedsigbiorcanr i) i rozwi.iat idce edukacii ustawicznc.i. o czynr (wiadczy

dynarriczny rozw6j studi6w podyplomowych, W roku akadcrnickim 20lO/201| powolano l5
nowych studi6w podyplomowych na pigciu wydzialach. a spoSr<id rcalizowanych 35 studi6w
podyplorrrowych osienr bylo ozq6ciowo lub calkowicic finansowartych zc irodk(rw zcwngtrzrtych.
Senat UwB przyj4l kilka waTnych dla calc'j spolecznoici akadcmickici Lrchwai dotyczipych
ksztalccnia. Byly to uchwaly w sprawic:

L zasad tworzcniil i {'unkcjonowania studitiw m igdzywydz ialowych prowadzonyclt przet
I Jrriwcrsytet w l]ia]ymstoku;

2. z.mian w Rcgulaminic studi(rw bgdqcych konsckwcncjq rezygnac.ji z dokumcrrbwania
przcbicgu studiriw w indcksic;

3. zasad f'unkcjonowania scminaritiw doktoranckich;
4. zasa<l prowadzcnia r.v [Jniwersytecie w Bialymstoku zaigi dydaktycznych z wykorzystanicm

mctod itechnik ksztalcenia na odleglo6i.
Celem znrian byb upolzqdkowanic spraw dotyczqcych dydaktyki na studiach doktoranckich,
a takTc doslosowanic uczclni do zrnicniaj4cych sig warunk(rw (infonnatyzacj a, nowc mctody
ksztalcenia. zwiEkszcnic zaintcrcsowania studiami migdzyw'ydzialo*'ymi).

Studenci i doktoranci
O naszych studentach iwiadczy ich ogromna aktywnosc na wielu polach: naukowyn (54 kola
naukowc). spolccznym ( l0 organizac'ji). ckologicznyrn, kulturalnynr (2 ch6ry) i sportowym (AZS),
co oznac/.a,2c uniwcrsytct stwarza studcntom warunki do rozwo.iu na wiclu plaszczyt.nach oraz

rcalizac ji zaintcrcsowari. pasji. talcnt6w. 4 | stuclcnttiw Uwl) otrzymakr stypendia rninistra za

osi4gnigcia w naucc. Nasi sludcnci organizowali bqdZ wsp6lorgan izowali stale cyklicznc imprczy
(Juwcnalia. Adapciak, Wampiriada, Studcncki Nobcl). Z powodzcnicm wdra2ano kolc'inc ctapy
programu dzialarl UwB na rzccz studcnt6w n icpclnosprawnych.
Liczba doktorant6w na uczelni stalc roinie, co wiqTc sig przcdc wszystkim z uruchamiantcn.t

kolcjnych studi6w doktoranckich. Doktoranci wykazujqcy siq du2q aktywnoicitl (przcdc wszystkim
w dzialalnoici naukowcj) otrzyrnali stypcndia zc rirodk6w pozostajqcych w dyspozycji Uczclni oraz

zc irodktiw zcwnEtrznych. Og6lnouczclnrana dcbata na tcmal studiow doktoranckich przynios{a

clckty w postaci m.in. diagnozy sytuacji doktoranl6w w Swictlc znowclizowanej ustawy Prawo

o szkolnictwic wyzszym.
W zwiqzku z nowclizacjq ustawy opracowano nowe, obowiqzujqcc od I pa2dzicmika 20ll r.

rcgulaminy przyznawania Swiadczcfi pomocy matcrialnej studcntom oraz doktoranbm UwB.
Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie zostalo zastqpionc stypendium rcktora dla najlcpszych
studcnt6w przyznawanynl na wniosck studcnta, a stypcndiunr za wyniki w naucc na studiach
doktoranckich - stypcndium dla najlcpszych doktorant6w.

Zawodowa promocja student6w i absolwent6w
Biuro Karier Uniwersytetu w Bialymstoku prowadzilo poradnictwo zawodowc, kt6rego cclcm jest
przygotowanie student6w i absolwcnt6w do funkcjonowania na r;mku pracy oraz po6rcdnictwo
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pracy, opicraiqcc siq na wsp(ilplacy z pracodawcami. []iuro zolganizowalo tak2c ,,Letni4
Akadcmig Kariery", of'erujqc4 l5 warsztakiw z zakrcsu rynku pracy oraz trmicjgtno(ci
intcrpcrsonalnych. W wynikLr pod.jgtcj wsp6lpracy z Cierrtrutn Ksztalccnia IJstawiczncgo
w Bialyrrstoku rozpoczQto badania losrjw i karicr absolwcnttlw Uniwcrsytetu w Biatynrstoku.

Rozw<ij kadry naukowej
Z zadowolcnicm obsctwujcmy rozwt'rj naukowy naszej kadry akadcmickici. W mrnronym roku 4
pracow,nik6u, []niwcrsytctu uzyskalo tytLrly prolcsorskic, za( l3 pracowuikriw stopictl naukowy
doktora habililowancgo Stopicri naukou'y doktola zclobylo 25 rnlodych pracor'vnik(rw naukowych.
W .jcdnoslkach orglnizacyjnych Uniwcrsytctu przcprowadzono 40 przcwod6w doktorskich.
Obccnic w uczclni zatrudnionych jcst 209 samodziclnych pracowniktiw naukowych (23,5% og6iu

kadry akarlcmickicj), w tynr 53 profcsortiw zwyczqnych. Acliunkci stanowi4 34,57n zatrudnionych,

asystclrci 26.4oh, za! wyhladowcy istarsi wykladowcy l2%'.

Dzialalno56 naukowo-badawcza
W ostxtnich latach systcrnatycznic zmnicyszajq sig Srodki linansowc przcznaczonc na prowadzcnic

dzialalnoici naukowo-badawczcj Uczclrri pochotlz4cc z dotacji podnriotowc'j Ministcrstwa Nauki
i Szkolnictwa WyTszcgo. Rok 20l0 byl ostatnim rokiem tlnansowania badari wlasnych
naukowc6w. W roku 20ll po raz picrwszy otrzynrali5my Srodki na flnansowanic badari sluZipych
rozwojowi nrlodych naukowc6w w kwocie 421 684 t.l. Srodki te t.osl'a|y prz.yt.nane w konkursach
wcwrrqtrznych na 74 pro.jckty badawczc prowadzonc przcz doktorant6w oraz mlodych
pracownik6w naukowych (do 35 roku 2ycia).
Liczba projckt6w badawczych rcalizowanych przcz pracownik6w Uniwcrsytctu utrzymuje sig na

stalyrn poziomie, w [Jniw.crsytccic realizowanych.jest obccnic 75 pnlckt6w linansowanych przcz

Ministcrstwo Nauki i Szkolnictwa Wy2szcgo i I pro.lekt finansowany przcz Narodttwc Ccntrum
Badari i Rozwo.ju.

Zc irodk6w curopcjskich prowadzonc sq badania naukowc na Wydzialc F iz.yki w ramach projcktu
FANTOMAS (finansowancgo zc (rodkt'rw 7 Programu Ramowcgrt (2007 -2013), a na Wydzialc
Pcdagogiki i Psychologii w ramach projcktu ,,Mind thc Gap" z progranu DAPIINE lll.

Liczba rcccnzowanych prac naukowych pracowniktiw uniwersytctu nicznacztric spadla w stosunku

do roku poprzcdnicgo. Liczba punktirw za publikacjc naukowc w ostatnich latach wynosi ok.

lt 000.

Unowoczcdniona zostr+a aparatura naukowa Llniwersytcl.u. LJniwcrsytet w roku 20|0 otrzymal
z Funduszu Nauki i Tcchnologii Polskic.j dotacjq cclowq ra wypobaTcnic prucowni i zakup
aparatury porniarowc'j w kwocic 2 595 000 zl, t.zti w roku 201I kwotE | 9ll0 000 zl. Z f'unduszy

Prograrru Opcracyjncgo Rozw(r.j Polski Wschodnicj 2007 -2013, I Osi priorytctowcj Nowoczcsna
Gospodarka. l)zialanic I.3 Wspicranie Innowacji realizowany jcst projckt "Utworzcnic Ccntrum
Syntczy i Analizy BioNano'lcchno Uniwcrsytetu w Bialymstoku". Projckt znajdujc siE obccntc
w ostatrricj tbzic rca zacji. Kwota dofinansowania projektu wynosi ponad 12 nln z.l.

Wydzia{ Iiizyki Uu'B.jcst partnerem konsorcjurn SPINL/18 Krajowcgo Ccntrunr Nanostruktur
Magnctycznych do Zastosowari w Elcktronicc Spinowcj. Projckt jcst finansowany z Programu

Opcracyjncgo Innowacy.jna (iospodarka Priorytct II. Infrastruktura strcfy B+R. Kwota
przcwidziana dla UwB na zakup unikalncj w skali kraju aparatury naukowej wyniosla ponad 6 rnln

zl.

DzialalnoS6 mipdzynarodowa
Uczefnia w rrinionym roku podpisala 6 um6w o wsp6lpracy naukowej z p rlnerami z Bialorusi,
Federacli Rosyjskie.j, Lotwy, Chiriskicj Republiki. Ponadto w ramach programu LlP-Erasmus
wsp6lpracuje z 99 ucz.elniami partnerskimi UE oraz 3 uczclniami zc Szwajcarii. W minionym roku
akadcmickim za granicq studiowalo 104 student6w UwB, zad 2l student6w wyjechato na praktyki.
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W naszcj uczclni studiowalo 39 studcnt(rw zagranicznych. Systcmatycznic zwigksza sig liczba
placownik6w lJwB wyld,d?.ajqcych z w'ykladami oraz w celach szkolenio*'ych na uczclnic
zagranicznc. Z wykladarni do uczclni partnerskich wyjcchalo 35 nauczycieli akademickich.
a w cclach szkolcniowych I I nauczycicli. Na [JwB wyklady prowadzilo | | nauczycicli z. z.agranity.

Biblioteka U n iwersytecka
W rna jLr 20l0 utworzolro Ocldzial Wolncgo Dostgpu pozwalaj4cy czylclnikom na samodziclnc
kolzystanic z ksiggozbioru. Zc wzglqtlu na rosnqcE liczbg odwicdzin oddzialu w roku akaclemickirn

2010/2011 prowadzono pracc narl Lrcloslqpnicnicru czytclnikom kolcincgo piqtra 1ci czytclni.
Sys{cmatycznic zwiqksza siq wykorzystanic prcnumcrowanych baz danych (6 zagranicznych, 5

kritjorvych) przcz pracownikow Uuiwcrsytctu. l-iczba rvcjSd do baz danych za po5rctlniclwcm sieci

un iwcrsytecl< ie' j i z kompLrtcr(rw prywatnych wyniosla ponatl 475 Lys. Zauv,lazyt. nalci.y znacz;ty

wzrost wykorzystania baz danych z konrputc16w dolnowych.

Dziqki (rodkorn finansowym z PFRON biblioteka zostala wyposazona w sprzQt o warloSci ponad

100 000 zl do obslugi os(rb niedoslysz4cych oraz nicdowidzqcych oraz niepclnosprawnych
ruclrowo. Za swojc dzialirnia biblioteka otrzymala wyr62nicnic Prezydcnta Miasta []ialcgostoku
w konkursie ..Mie.jsce prz.y.iazne osobom niepelnosprawnym".

Sali audytoryjncj nadano imiq l{yszarda Kaczorowskicgo Ostatnicgo Prczydcnta RP na

Uchod2stwie, a bibliotcka otrzytnala w darze wyposaTcnic gabinctu Ryszarda Kaczorowskicgc.

Wydawnictwa
Manry za sob4 kolcjny rok akadonricki, bogaty w licznc pozycjc ksiqZkowc wydanc przcz

wydawnictwa liurkcjonu.jrlcc na i prr,y Uniwcrsytccic (Wydawnictwo UwB, Tcmida 2 i Trans

llLrrnana). Opublikowaly onc 90 tytul6w (ponad 22 tys. cgz.), spoir6d kt6ryoh przytlaczaiqea

wiqkszoii to cl'ckt tw6rczc'j dzialalno6ci pracownikow naszcj uczclni. Wydawnictwa nic tylko
wydaiq ksiq2ki, alc r6wnicZ jc promujq prczcntujqc w trakcic konfcrcnc'ji naukowych

olganizowanych na poszczcg6lnych wydzialach olaz w Bibliotccc Uniwcrsytcck icj, a takzc nit

targach oraz wystawach kra.jowych i zagranicznych (Poznari, Warszawa, ParyZ). Ponownic jodna

z ksiqzek Wydawnictwa lrans Humana uznana zostala za nailcpszzl polskq ksiqzkq akadcmickq
rok u.

Informacja i promocia
Rok akadcrricki 20101201I byl rokicnr inlcnsylikacji dzialari inlornracyjnych ipromocyjnych
Uniwcrsytctu. Dzigki partncrstwu z Uniwersytctcm Mcdycznym w Ilialymstoku, Politcchnikq
lliakrstockq i jcdnq z nricjscowych lirnr wydawniczych, rcalizujqc pro.ickt pn. Bialystok dobre

rnicisce do studiowania, zapewrriono trwaly, masowy przckaz infbrmacii o dzialalnoSci

i rro2liwoiciach 'cdukacy.jnych naszc.j uczclni wSr6d ponad 20 tys. uczni6w klas maturalnych,
ponragaj4c inr w przygotowaniu siq do matury. W takir-n wlainie nakladzie rozeszly siE 4 numcry
wydawancgo w ramach tcgo partncrstwa kwartalnika ,,Eurcka". Moglo b istotnic wplynqi na

wizcrunek Uniwcrsytetu wSr6d potcncjalnych kandydat<iw na studia iich rodzin. Ponadto

zaowocowalo k ilkudziesigcioma audycjami radiowymi itclcwizyjnymi. PoniewaZ byl to pro.ickt

rcalizowany z f'unduszy zcwnqtrznyclr. pozwolil na zrealizowanie innych dzialari promocyjnych.
Ef'cktcm ich bylo m.in. nadanie i wydanie filmu o Uniwcrsytccic, nowa szata graficzna naszcj

strony intenrctowcj, dfita liczba spotkafi pracownik6w uczelni z uczniami szk6t wojew6dztwa
podlaskicgo.

Informatyka i informatyzacja
To nie omylka w tltule - na Uniwersltecie trwa udany proccs in formatyzowania proccsu

dydaktycznego \ zauqdzania uczclni4 Co wigccj, nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni
uczcstnicz4 w przygotowywaniu oraz rcalizacji strategii rcgionalnej informatyzacji podlaskicj

adrninistracji, edukacji i slu2by zdrowia.
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Wsp6lpraca z Regionem
[]niwersrtct lv Bial-v-'mstoku jest rrlod4 placowkq akadcmickq, ktora powstala w I997 roku.

Aktywnic przyczynia sig do rozwoju rcgionalnego calcgo Podlasia, co wynika z roli uczclni jako

instyucji naukorvcj, badawczei. ksztalcqcc.i prol'csjonalnc kadry dla gospodarki na poziomic
wyzslyrn. u plywa na socjocknrom iczny rozw6i rcgionu.

14/ q,l,miarze regionalnym dynamizu.icmy wsptilpracg z gospodarkq, rcalizujcrny -ju7 vt'lclc

projcktriw odpowiadajqcych wyzwaniou praktyki np. ,,Nowoczcsnc iclcktywnc kszlalcclrtc wc

rvsp6lpracy z przedsii;biorcam i". ..l)ydaktyka i praktyka kluczem do ptzyszloScr", ,,Nauka i praca

dla rozr'vo.ju czlowicka. uczelni i rcgionu", Iliakrstocka Akadcmia Sanrorzqdowa, ,,StartLrl w

bizncsic" czy ,,Podlaska Stralcgia Innowacii budowa systcrnu wdra2atri:t".

Zcspirl Wschodniego O5rodka Transfcru Tcchnologii, kttircgo zadanicm jcst nawirlzrnic' i

rozw(1 kontakt6w migdzy naukowcami i przcdsiqbiorcarni, uczcstnicz.y w realiz,acji kluczowcgo tlla
rcgionu prtlcklu ,,Rcgionalna Stratcgia Innowacii - budowa systcnlu wdrazania" (RSI). Jcst to
pro.jckt systcmowy rcalizowany w partncrstwic prz.cr, Urzqd Marszalkowski Woiew6dztwr
Podlaskicgo (UMWP l,idcr parlncrstwa) oraz Uniwcrsytet w Bialymstoku (Partner) w ranrach

Programu Opcracy'inego Kapital l,udzki dzialanic 8.2.2.
W listopadric 2010 roku WOTT przyznal 20 stypcndiriw mlodyrn doktorantotn. prowadz4cyn.r

badaltia w kieiunkaclr uznarryclr za szczcg6lnic istutnc z punkl.u widzcnia potrzcb wojcw(rdzLwa,

wskazanych w Rcgionalncj Stratcgii Innowacji Wtrjcwodztwa Podlaskiego. Stypendia wyplacanc

6yly pu.ez. l2 miesigcy w kwocie 4700 zl micsigcznic.
Kaidy ze stypcndysttiw w okrcsie wyplacania stypendi6w otrzyrnal lilcznie 56 400 zI.

W ramach projcktu RSI dotychczas przcprowadzono szcrcg prac badawczych i analitycznych
zakoriczonych kilkunastoma raportami. Zotganizowano wiclc konlbrcncji poiwiEconych
innowacyjno(ci. rcgionalny konkurs pod nazwq..l'odlaski lnnowator 2011". a kapitula konkursu

wylonila laureat6w' w czterech katcgoriach:
o Innowacyjnc Przcdsigbiorstwo
. InnowacyjnySamorz4d,
. Instytucja Wspicrai4ca lnnowac.ic,
. f)soba Krcui4ca Innowacyjnc Rozwiqzania.

Przygotowano nowy projckt ,,Podlaski Fundusz Stypcndialny" na ktory uzyskano stuproccntowc

dollnansowanic. Projckt bgdzic rcal izowany od 0 l. I 0.20 I I do 3 1.05.20 I 3.

Cclcm prtlcktu jcst wsparcic flnansowc 30 dokkrrantirw Uniwcrsytetu w Ilialymstoku ksztalc:1cych

sig na kicrunkach uznanych za szczcgohtic istotnc z punktu widzenia rozwoju wolcw6dzlwa
(okrcSlonych w RSI) przcz udziclcnic int stypcndi(rw dokbrancltich wyplacanych przcz okrcs l2
mlcslQcy.
Innowacjc, nowc kicrunki bada6 sbsowanyoh to wszcchobccny trcnd w polskich Srodowiskach

naukowo-badawczych. Nalc2y podkrc6lii , 2c UwB zajql w latach 2010 i 20ll - 3 micisce w

konkursic na ,,Najbardzicj innowacyjnq i krcatywnq uczclnig w Polscc", zorganizowanym przcz

Akadcmickie Ccntrum tnformacyjnc w Poznaniu. Jako krlcria occny brano pod uwagg m.tn.

uczolnia widoczna w Intcrnccic, l'lowoczcsnc tcchnologic wykorzysty'vvanc w dydaktycc,

technologie ulatwiajqcc studiowanic i dostgp do wicdz, tworzcnic pcrspektlrv zawodowych.

Projekt ..Nowoczesne i ef'ektywnc ksztalcenie wc wspr5lpracy z przedsigbiorcami" ut'uchomil na

naszcj uczelni kursy eJerningowc i platformq do kontakt6w studcnt - pracodawca.

Za utworzenie nowcgo kicrunku ,,Migdzynarodowe Stosunki Gospodarcze" we wsp6lpracy
z przedsigbiorcami, otrzymali6my wyr62nienie lzby Przemyslowo-Handlowej w Bialymstoku.
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Uczcstniczymy w tworzcniu Krajowego Ccntrunr Nanostruktur Magnetycznych do zastosowari w

cf cktronicc Spinowej SPINLAB, czy w rcalizacji Projcktu Utworzenic Ccntrum Syntczy i Analiz
BioNano'fechno Uniwersytetu w Bialymstoku. Lista pro.jekt6w realizowanych na [JwB.iest dluga.

lnwcstycje

Inwcstycjc w kapital intelektualny wymagajq takzc inwcstowania w sfcrzc matcrialncj, dlatcgo tcz

[JwB rozpoczql najwigkszq inwestycjg w swojcj historii budowE kampusu. I grudnia wylontono
wykonawcq - firmg Mostostal Warszawa SA. Inwestycja wsp6lfinansowana jcsl z dw6ch unrlnych
program6w. Obiekty lnstytutu Biologii oraz. W ydzialu Matcmatyki ilnfomatyki wraz z
Uniwcrsytcckim Centrum Obliczeniowym, rcalizowanc sq w ramach programu Rozw6j Polski
Wschodniej. a budowa obiekt6w Wydzialu l:izyki oraz lnstytutu Chcmii rcalizowana jcst w
rarnach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Nowo powstale obiekty,
odpowiadajqce wsp6lczesnym standardom i wymogom dydaktycznym na miarE XXI wicku zostanq

wyposazone w spccjalistyczny sprzQt wykorzystujEcy nowoczcsnc technologic. Dzigki tcmu
przcdsipwzigciu w Elialymstoku powstanie nowoczesna baza dydaktyczna i naukowo-badawcza, co
pozwoli na aktywniejsze wlqczcnic sig UwB w tworzcnie konkurcncyjnej gospodarki oparle'i na

wlcozy.

Wa2n4 rcalizowan4 inwestycjq.jest budowa Auli Wydziatu Pedagogiki i Psychologii przy ul.

Swicrkowci.
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1. Wladze rektorskie

Kolegium l-llcktor6w [Jniwersytctu w []ialymstoku w kwietniu i maiu 2001i roku dokonakr

wladz rektorsl<ich na czterolctniq kadcncjq 2008-2012 w nastgpu.jqcym skladzie:

Rektor
- prof- dr hab. .lcrzy Nikibrowicz
Prorektorzy
- dr hab. Bcata (iodlcwska-Zylk icw icz. prol- t Jw13

- dr hab. ElZbicta Awramiuk, prol. tJwB
- dr hab. Malck l'ronicwski, ptol. tJwB

dr hab. Daliusz Kilowski, prol. tlwIS

2.DzialalnoS6 Senatu i Rektora

wyooru

2.1. Sklad Senatu

Rektor
- prof. dr hab. Jcrzy Nikitorowicz
Prorektorzy
- dr hab. Bcata (iod lcwska-Zylkicwicz. prof'. LJwll
- dr hab. El2bicta Awramiuk, prol. UwB
- dr hab. Marck Pronicwski, prol. UwB
- dr hab. Dariusz Kijowski, prol. Uw[]
Dzickani
- prof'. dr hab. Arratol Kojkr
- dr hab. Robcrt Cibororvski. proll tJwB
- dr hab. []oguslaw Nowowie.jski. prol. LJwB
- dr hab. Eugcniusz Zukowski. prof'. tJwB
- prot'. dr hab. Andrzcj Sadowskr
- prof. dr hab. Analol Odziiewicz
- dr hab. Elwira Kryriska. prof . tJwB
- prot'. dr hab. l.conard Etcl
- dr hab. .laroslaw Wolkonowski. prof. tJw'B
- dr hab. Starristaw BoZyk. prol. lJwB
Przedstawiciclc samodziclnvch nauczvcieli akadcmickich:

- ds. Nauki i Wsprilplacy t /.agritniczl
- ds. Dydaktycznych i Studcnckich
- ds. Ekonomicznych i Konrakkiw z l{cgioncm
.rls. ( )rgxni71".;1 i I{ozuojtr Ilriwcrsytctu

- ds. Nauki i Wspirlpracy z Zagranictl
- ds. Dydaktycznych i Studcnckich
- ds. [konomiczrrych i Kontakt6w z Rcgioncm
- ds. Organizac.ji i Rozwoju Uniwcrsytctu

- Wydzial ll iologiczno-Chcmiczny
- Wydzial Ekonornii i Zarz;trdzantzt

- Wydzial [ii lologiczny
- Wydzial trizyk i

- Wldzial I list')ryelno-s'oci()h)Bicrny
- Wydzial Matematyki i Infornratyki
- Wydzial Pedag,rgiki i Psychologii
- Wydzial Prawa
- Wydzial Ekonorn iczno-ln lbnnatyczny w Wilnie
- Wydzial Administracii w Sicdlcach

- Wydzial B io log iczno-Chcmiczn y
- Wy,Jzial Ekononrri i Zarz4dzutitr
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Fizyki
- \\ 1dz ia I H isttrrl czno-Socjologiczrty
- Wydzial Matcmatyki i lnfornratyki
- Wydzial Pcdagogiki i Psychologii
- Wydzial Prawa
- \N ydzial Ekonomiczno-Infbrmatyczny w Wilnic
- Wydzial Administracj i w Sicdlcach

- Wydzial B iologiczno-Chemiczny
- Wydzial Ekonomii i Zarzqdtania
- Wydzial Matematyki i Informatyki
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii

- prof-. dr hab. Andrzcj G(rmiak
- dr hab. Herrlyk Wnoro*'ski. prrrl. LJwl)

- pr()f dr hah. l.conarrla l)accwicz
- dr hab. Piotr.laranowski. prof'. l)wB
- dr hab. Adanr Dobroriski. prol. [JwB
- dr hab. Stanislaw Uba. prol. LJwB

- dr hab. Malgorzata llalicka. prol'. LJwB

- prof. dr hab. Stanislaw Prutis
- dr hab. Tadeusz Lozowski, prol'. [JwB
- dr hab. Janusz Stankiewicz, prol. LJwB

Przedstawiciele niesamodziclnvch nauczvcieli akademickich:
- dr Beata Kalska-Szostko
- dr Ewa Tokajuk
- dr Maciej l lorowski
- dr Wojciech Siwak



Przcdstawiciclc pracowniktiw
- nrgr lilzbieta I) iclruczrn is

- rngr Malgorzata Luclerut

- mgr Jadwiga Mrj
Przcdstawiciclc d0ktoraut6w:
- mgr Pawcl Konopka
Przedstawiciclc studenttiw:
- [.llszula l]orrdtru k

- JLrstyna Malta Kouophit
- Krrolina Zapo lska
- Ilal-al .lurowiec
- Karnil l,api6sk i

- Slaworr ir l.ukjaniuk
- lornasz Ir iliporvicz
lJczcstnicy posiedzeri Scnatu z gloscm dttradczynt:
- nrgr lirrnasz Zalcwski
- mgr Anna Jarzgmbska
- mgr llalina Brzcziriska -S tcc
- dr Malgorzata Iiurrnariska, NSZZ ,,SolidarnoSi"
- dr Hwa Matuszczyk, ZNI)
Zaproszcni go6cie:
- dr Anna Harbig
- mgr Jcrzy Koniccko
- mgr Adam Wyszczclski
- mgr El2bieta Kozkrwska-Swiqtkowska
- nrgr Malgozata Sad lowska-Suprun
- nrgr [|Thir:ta Na* r,rcka-l .itzttk

- rrgr Michal Prutis

2.2. Komisje UwB

W roku 2010/20 | | w [Jniwersytecic dzialaly:

I ntr.t \) k t I lhdt,tt\toktt - \tm EdaIi( :.1:t(l l oi.l r n'ktt nkl hlniI kint l0 l 0/)l) l l

nicbpd4cych nauczyciclami akadcmickimi:
- ( ik'rwny Spccjalista ds. SzkolnicLwa Wy2szcgo
- Kicrownik l)zialu l)ydaktyki iSpraw Sttrdcnckich
- Wydzial ll io logiczno-Chem iczny

- Wydzial likonoln ii i 7'arz.qdzania

- Wydzill Matcrnatyki i Inlirrnratyki
- Wydzial Matclnatyki i Inlirrmatyki
- Wydzial I'rawa
- Wyclzial l)rawa
- Wyclzial l'izyk i

- Wydzial I ikonornii i 7,ttrt.4dz.ania

- Wydzial I I isbryczno-Soc jologiczny

- Karrclcrz Uw[]
- Kwcstor UwB
- Dyrcktor Bihliotcki Uniwcrsytcck icj
- Wydziul I'cdrgogiki i l)s;chr'logii
- Wy.Jzial | | istoryczno-Socjologiczny

- SPNJO
- Alliancc Francaisc
- SWFiS
- Wydawnictwo tjniwersytetu w llialyrnstoku
- I)zial lrr l'ormacj i iPromocji
- l{adca l)rawny
- l{adca l)rawny

Komisje Senackie:

- Scnacka Komisja ds. Nauki
przcwodniczqca dr hab. Bcata (lod lcwska-Zylk icwicz, prtil. IJwB
- Senacka Komis.ia ds. Ksztalccnia
przcwodniczqca dr hab. Elzbicta Awranriuk, prol. UwB
- Scnacka Komisja Finansowo-BudZetowa
przcwodniczqcy dr hab. Marck Pronicwski, prol. UwB
- Senacka Komisja ds. Kadry Naukowci iZatrudnicnia
przcwodniczqca prof. dr hab. Lconarda Daccwicz
- Senacka Komisja Prawno-Statutowa
przcwodniczqcy dr hab. Dariusz Kijowski, prol. UwB
- Senacka Komisja Oceniaj4ca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydzialami
przcwodniczqcy dr hab. Jaroslaw Wotkonowski, pro f'. UwB

Komisje oceniaj4ce i dyscyplinarne:
- Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z'fytulem Naukowym oraz Dziekan6w
przewodniczqcy prof. dr hab. Emil Plywaczewski

10
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- Uczclniana Komisja Odwolawcza ds. Ocen Nauczycicli Akademickich
przcwodniczqcy profi dr hab. .lcrzy Nikitorowtcz

- Ogrilnouczclniana Komisja ds. Stypcndi6w Naukowych
przclvodnrcz4cy prol'. dr hab. ladcusz Wlostowski
- Komis.ia Dyscyplinarna dla Nauczycicli Akademickich
przcwodniczqcy prol. dr hab. (lczary Kulcsza, prol. UwB
- Konrisja l)lscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
przcwodnicziqcy ugt Dariusz Kulclcwski
- Odwolau,cza Konrisja l)yscyplinarna dla Studont6w i Doktoranttiw
przcwotlnicz4cy tlr Ral trl Dowgrcr'

Inne komisje:
- Uczclniana Komisja Wvborcza
przowodnicz4cy dr Andrzcj Jackiowicz
- Uczclniana Komisia Rekrutacyj na
przcwodniczqca dr hab. ElTbiota Awramiuk, prol. UwB

2.3. Uchwaly Senatu

W roku akadcnrickim 2ol0l20l1 Scnat Uniwcrsytetu w Bialymstoku pod.i4t 132 tlchwaly
w snrawach:

. rwiqzanych z nadaniem tyLLtlr do(lor honori.s cansa IJniwersytetu w Bialymstoku (4).

. wrriosk(rw o nadanic ordcrtiw i odz,naczch; prz.yznania Mcdalu Komisji Edukacji Narodowcj
(2).

o przvznzrnia ..Mcdalu Uniwersytctu w []ialymstoku": nadania tytulu ..7.asluZony dla

Uniwcrsytctu" (2),
o Regulaminu studiirw tJniwcrsytetu w llialynrstoku: [Jczelnianego Systcmu Zapcwntcnta

i Doskonalcnia .lakoici Ksztalcenia (2),
. zasad tworzcnia i f'unkcjonowan ia studitiw miqclzywydzialowych prow'adzonych przet.

[J n iu'elsytet w Bia.lymstoku (l).
. zasad prowadzcnia w [Jniwcrsytecic w Bialyrnstoku zaigi dydaktycznych z wykorzystaricm

rnctod i technik ksztalcenia na odlegloSi ( I ),
. zasad l'unkcionowania scnrinaritiw doktoranckich (l),

a

a

tworzcnia i prowadzcnia kicrunk6w studi<iw i spccjalno6ci; lworzcnia. znliany nlzwy oraz

likwidac.ii studi(rw podyplomowych; przckroczcnia w planach studi6w stacjonarnych
minimalncj liczby godzin zajqi okrcSlonych w standardach ksztalcenia dla danego kicrLtnku

i poziomu ksztalccnia (24).

zasad i trybu przyjEi kanclydat6w na jcdnolitc studia magistcrskic, studia picrwszcgo stopnia

istudia drugicgo stopnia; zasad itrybu przyjqi oraz zakresu cgzamin(rw wstppnych na studia

doktoranckic; zasad przy.jmowania na studia laurcat6w oraz finalistow olirnpiad stopnia
ccntralncgo, laurcat6w konkurs6w mir;dzynarodowych oraz og(rlnopolsk ich, w tym
organizowanych przcz uczclniE ( I l),
limitow przyjE6 kandydat6w na jcdnolitc studia magistcrskic, sludia picrwszcgo stopnia

i studia drugiego stopnia; limit6w przyjgi kandydat6w na studia trzcciego stopnia-studia

doktoranckic (2),
mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego ( I 8),

zatrudnicnia na stanowisku profcsora zwyczajnego i profcsora nadzwyczajnego (23),

zmian w strukturzc organizacyjncj jednostek uniwersytetu (7),

um6w o wsp6lpracy z podmiotamizagranicznymi ( l0),

11.
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zatwicrdzcnia sprawozdania Rcktora ( I ),
planLr zcczowo- finansowcgo, nowclizacji planu rzcczowo- fittansowcgo, zatwicrdzcnia
sprawozdrnia finansowego, zatwicrdzcnia sprawtlzdania z wykonania planu rzcczow<t-

linansowcgo, wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania tinansowcgo UwB oraz

w irrnych sprawach zwiqzanych z gospodalkil littansowq uuiwcrsytctu (9),

uzupctnicnia skladu Komisji Senackich, Komisii Dyscyplinamych olaz Ilczclnianci Konrisji
Wybolczci (7),

innych istotnych dla uniwcrsytctu (7),

Scnat IJniwcrsytetu w Bialyrnstoku podlql r(rwnioz stanowisko w sprawic pr4nrc'iu dzialuit

zw i qzli6 vr zttwodowyc h.

W roktr akaclcnrickinr 2010/2011 Rcktor Uniwcrsytctu w Bialymstoku wydal 22 t.artlyJtcnta.

ustalajilcc lub znricniajqcc na [Jniwersytecic w l]ialyrnstoku zasadv w zakrcsic:

2.4. Zarz4dzcn i a Rektora

utworzcnia studi6w doktoranckich na Wydzialc B iologiczno-Chcmicznym ( I ),

organizacji roku akadcmickiego 201ll20l2 w Uniwcrsylecie w Bialymstoku ( I ).

prowadzcnia w [Jniwersytecie w l]ialyrnstoku dokurnentacji przcbicgu studi6w
z wyl<orzystan icrn I Jn iwersyteckiego Systcrnu Obslugi Studitiw (USOS) ( l),
wysokoici oplat za uslugi edukacy.jne iwiadczone w LJniwcrsytecie w IlialylttskrkLt (2).

Intcrnck)wc.j Rcjcstracji Kandydatow w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok akadctnicki
20t | /2012 (2).

powolania lJczelniane.j Komisji Rekrutacy.jnc.i w roku akademickim 20lll2ll2 (l),
Regulanrinu [)om6w Studenta Uniwersytctu w I]ialymstoku (l),
rcjcstrowania publikacji naukowych i popu larno-naukowych pracownik6w Uniwcrsytctu
w Bialyrnstoku (l).
koszkiw llnansowych postEpowai o nadanic tytulu naukowego oraz stopni natlkowych ( l),
w sprawic zasad ustalania wynagrodzcnia za t.ajgcia prowadzonc na Wydzialc llkonomiczno-
Inlbrnratycznynr w Wilnic (l),
rcgulaminu audytu wcwnQtrznego [Jniwersytetu w Bialymstol<tt; powolania

w IJniwcrsytccie w I]ialymstoku Komisli ds. Konlroli Zarzqdczcj (2),

utworzcnia w ramach administrac.jr ccntralnc.i - Sarnodziclncj Sckcji Multinrcdialnci ( l),
ochrony inlirrnracji nic.jawnych, szkolcnia obronncgo iobrony cywilncj (7).

2.5. Decyzje

W roku akadcmickirn 2010/2011 wydano 75 dccyzji, w lym I dccyzjg Rcktora i 74 dccyzlc
Kanclerza. Byly to decyzje w sprawie przcprowadzcnia procedury udziclcnia zant6wtcnta
publiczncgo (75).
Decyz.je te dotyczyly:

. szcroko poigtych prac remontowo-budowlanych, rcmontowych i inwcstycyjnych,
projckowych (9),

. zakupu i montazu aparatury badawczo-naukowci (13),

. zakupu sprzEtu multimcdialnego, urz4dzcri biurowych, sprzqtu kompulerowego, material6w
eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarck i faks6w (9),

. zakupu innych towar6w i uslug (37), m. in. mebli wraz z montai em, olcju napEdowego

grzcwczcgo, wywozu odpad6w komunalnych oraz odpad6w plynnych material6w
reklamowych i promocyjnych, samochodu osobowcgo, druku i oprawy ksiqzck (publikacji),
druk6w akcydensowych, blankict6w clcktronicznych legitymacji studenckich (EI.S), ustugg

L2
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tclclbnii stacjonamci orz tclclbnii komtirkowci, uslugQ ubczpicczcnia m:rj4tku

iodpowiedzialnoSci cywilncj, liccncji na oprogramowanic Blackboard, bontiw towarowych
w lirrmie papicrowei: ont. uslug wynikaj4cych t. poLrz.cb rcalizac.ii proickt6w
wsptilfinansowanych z l')uropejskicgo F unduszu Spolcczncgo,

. innc (7 ).

Pisma okrilne
W roku akadcmickim 2010/2011 wydatro 3 pisma oktilnc, W tym:

o pisnro ok6lnc Rcktora w sprawrc zasad sporzqdzania odpisu dyplomu ukoticzcnia sttrrliriw

w jgzyku angiclskim ( I ),
o pisma ok6lnc Kanclcrzr w splawic kontroli stanu sprawnoici tcchniczncj obicklitw bgdqcych

w dyspozyc.ii Ilniwersytctu w F]ialyrnstoku (2).

Komunikaty
W roku akadcmickinr 2010/201 | wydano 4 komunikaty Rcktora lv sptawach:

. zmiany zakrcsu dzialania llcktora i Ptorcktorciw IJni\t'crsytetu w l]ialyrnstokLr ( l).

. zrniany zakrcsu dzialania Kanclerza [.Jniwcrsytctu w l]illymstoktt (l),
o ustalcnia stawck za godziny ponadwymiarowc roalizowanc rra stacjonarlych studiach

wy),.szych idoktoranckich w roku akadcmickim 2010/201 I (l),
o ustalcnia stawck za godziny ponadwymiarowc na Wydzialc [konomicznt> In lormatycznym

w Wilnrc w roku akadcnrickim 2010/201 I (l).

2.6. Jednostki organizacyjne

Wydzialy:
Wydzial t) iologiczno-Chenr iczny
Wydzial Lkonomii i Zarzqdzana
Wydzial lii lologiczrry
\\ ydziaI I listorl cztrrr-Socioltrgicznr
Wydzial Matematyki i Inlbrmatyki
Wydzial lrizyki
\\ ldzirl l'cr.lagogili i Pslclr,'lt'gii
Wydzial l)lawa
Wydzial l;kononr iczno- Infbrmatyczny w Wilnic
Wydzial Adrninistrac j i w Siedlcach
Jed nosl ki Migdzywydzialou c:
Studium Praktyczncj Nauki Jqzyk6w Obcych
Studiunr Wychowania Fizyczncgo i Sportu
Katedra Tcologii Kalolickic.j
Katedra l cologii Prawostawncj
Ccntrunr Edukacji Nauczycicli
Jcdnostki 096lnouczelnianc:
Bibliotcka Uniwcrsytccka im. Jcrzcgo Gicdroycia
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
Uniwcrsytcckie Muzcum Przyrodniczc im. Profosora Andrzcja Myrchy
Jednostki Pozawydzialowe:
Archiwum
Wschodni Oirodck Transferu Technologii
lnne Jednostki:
Oirodek Alliance Frangaisc

lnsyut Studi6w Wschodnich - w organizacji

13



I hfi cr$ tlt )t lroh,,r\kl.u \uttr t):da i( :.1:i l h,.i. i r, rokt dluleniL kin )0 1 0/2t) l !

3. Studia i studenci

3. 1. Rekrutacja na studia wyZsze

O przyjqcie na studia w Uniwersytecie w Bialymskrku w roku akademickim 2010/201 I ubicgab siq

l2 7ll kandydattiw. W wyniku rckrutacji przy.jqto na piclwszy rok studi6w lqcznic 6 416 os(rb,

w tytn: na studia stacjonamc 3 762 os(rb (2 554 na studia pictwszcgo stopnia, I 208 na studia

drLrgrcgo stopnia) oraz na studia nicstacjonanrc 2 (r54 osoby (l 469 na studia picrwszcgo stopnia,
I lt35 na studia drugicgo stopnia). W por6wtraniu do wynikt'rw rekrutacji z roku ubieglego lzlczna

ficzba przyjEtych na studia wzrosla o 939 os(rb. '/.nact.4cy wzrost liczby przyjqtych nastqpil przcde

wszystkinr w t.tviqzku z du7,yn za intcrcsowan icnr kandydat6w stacjonarnymi studiami drugicgo
stopnia, co obrazujc wykrcs L

Wykrcs l. Rcknrtacja w latach 2009-2010 studia stacionarnc II stopnir

Ib00

la00

l;100

l coo

504

f.,co

.i0g

.100

.Ct.o

o
G
!
.!

l0r-'.'lnlc -'0l0rl0l I

Rok akademicki

Na srudiach slacjonamych najpopularnicj szynr i kicrunkanri zc wzglpdu na liczbE zapisow okaza{y

sig: pcdagogika ( 1068 kandydatow na 320 rnicjsc), ckonomia (9901120), prawo (885/200), filologia
angicfska (593/120) i zarz.qdzanic (4671120). Zc wzglgdu na liczbg os6b przypadajqcych na jcdno

nricjscc najwigkszym zainteresowanieur cicszyly sig: ckonomia (8,2), administrac.ja (7,6),

curopcistyka (6,3), MSG (5,8) oraz lilologia angiclska (4,9).

W roku akadcmickim 2010/2011 przcprowadzono picrwszE rckrutacjq na kicrunck polityka
spoleczna. W ramach studi6w stac.jonarnych i n icstacjonarnych drugiego stopnia przyjqto 204
osoby. Du2c zainteresowanic kandydat(rw tym kicrunkicm studi6w pozyywnie wplynqlo na o96lny
wynik rckrutacj i.

Szczeg(rlowe infbrmacje dotyczqcc wynik6w rckrutacji na kicrunki studi6w w poszczcg6lnych
jcdnostkach organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustrujc tabcla l.
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Tabcla t. Wyniki rckrutacji na rok akadcnticki 20l0i20ll

Wydzial Kienmek studi6w

Liczba pzl/j€tych na poszczeg6lne formy shrdiow w
roku akadenickim 2010/201 I

Stacjoname Nieslacjonam€

B-Ch

tliologia t5l

Clhemia |]ti
Ocltr.ruu ir.rJcrwtshlt t25

F.r7,

FlkonoDlia 248 2',7 |

Mrsdzynarodowc stosunki 123 221

Tarzqdzanie 248 174

Fil.

I'ilologia polska t'79 t4

filologia. lilologia t5l t35

Filologia, lilologia l0
Filologia, lilologra 68

Filologia, filologia 229 t5

Intbrmacja naukowa i 6 2

Fizyki F izyka 23

I I-S

I Iistoria t59 2{t

Socjologia 152 33

Stosunki 124 45

Mil

Fdukacja techniczno-

Infbrnralyka 94 20

Infornratyka i

Matcmatyka l6u

PrP
Pcdagtrgikt 596 660

Polityka spolcczna rJl |2
I'raca socjalna 50 )l

Prawa

Administracja t20 541

Europeistyka |l.] 32

Praro 22o 198

Adm AJ In i n i sl rar'j ir 126

Ekon -lnf. w
Wilnre

Ekonomia 97

Infbrmatyka 39

Razen] 37 62 2654

Por6wnanic wynik6w rckrutacji z kilku lat wskazujc na wyrain:4 tendencjg wzrostowfu zarowno
je5li idzie o liczbg kandydat6w na studia stacjonarnc, jak i o liczbE przyjgtych (por. wykes 2).

15
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Wykrcs 2. Rckrutacja w latach 2004-2010 (studia stacjortarnc)

a6 soo0

o
6 4OO0

-ctt{.9 -rooo
-t

r Studia stacjonarne -

kandydaci

r Studia stacjonarne -
przyjeci

Rok akademicki

Rckrutacja na rok akadcmicki 2Ol ll2Ol2
Wedlug stanu na dzieri 30.09.2011 r. na studia stacjonarnc i nicstat'jonarne zarcjestrowalo sig

l3 878 kandydatriw. W wyniku rckrutacji na studia stacjonamc picrwszcgo stopnia ijcdnolitc studia

rnagisterukie przyjgto 280t3 os6b (na limit micjsc 3002), na studia drugicgo stopnia l2l7 os6b (na

linrit micjsc 1470). Na studia nicstacjonarnc przyigto lqcznic 2162 os6b, w tym na studia

nicstacjonarnc pierwszego stopnra ijcdnolitc studia magistcrskic 1066 os6b, na studia drugicgo
stopnia 1096 os6b.

3.2. Ksztalcenie w liczbach

Uniwersytct u, Bialymstoku w roku akadcrrickirn 2010/2011 ksztalcil na wszystkich fbrmach
prowadzonych studi6w l4cznic l8 308 studcnkiw, w lym l5 669 studcnt6w studi6w wyzszych, 289

doktorant6w (2o6. p. 3.7 .) oraz 2 350 sluchaczy studitiw podyplomowych (zob. p. 3.8.).

Liczba student6w na poszczcg6lnych kierunkach studi6w i formach ksztalcenia

Z lqczncj liczby l5 669 studcnt6w studi6w wyZszych (wg stanu na dzierl 30.11.2010 r.) na studiach

stacjonarnych studiowalo 8 941 student6w, a na studiach nicstacjonarnych 6 728 studcnt6w.
Szczeg6lowe danc dotycz4ce liczby ksztalconych student6w z podzialem na kierunki i lata studi6w
w roku sprawozdawczym przcdstawiono w tabclach 2 i 3.

L5
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lebcll 2. Sludcnci studi6rv stacjonar.ttych rvrokLt akutlcnrickirtr 2010/20||

Wydzial/K icrunck/S pec lalno(i

Ilok studi(rw

II
stopieri

.;

Po

ostatnlm
r-oku

stocli6w

I

|,iczba
sl udcnto\{'

791

I

I3 l()()

IIl

ltt

IV

0 ilc

ll ( lr

l:.tI

Iit.

Iliologia 90 62 55 0 6r) .t.t 2

('heuria 7tl 61 52 47 l-l 217

Ochrona 6rodowiska 65 l1 3l o 0 49 82

likonomia

I rl t6l :()6

tzt
tl I 4,1 516 tilI

l0-s 199 t54 222 li l0

l,a.zEdzanre t23 65 ri5 0 tt1 lli 515

Vrqdzl narot!r'uc rlosunki gospor.lareze 106 0 0 100 106

:l7li .10 r{ 2,15 t16 t06 {) t.|.1

I'ilologia sp : lilologra angielska 130 It0 '7'7 o 0 287

Iilologia sp : filologia biabruska 0 t 6 0 9 0 0 33

Filologia sp. : tilologia fiancuska 60 40 24 0 0 t24

Irrlologia sp.: lilologra rosyjska 182 lJ9 63 52 38 424

l rlologia polska 106 8I 75 5 68 44s

l:rz
29 l9 l5 t1 ) 0 ii5

I;izyka t9 r9 t5 t1 5 It5

211I l9t tl.t6 0 l9.l Iol .l t0llt

-S

Iliskrria 90 56 70 0 r03 76 396

SocJologia 19 64 6l 0 90 It7 3 3lt4

Slosunki miQdzynarodowe n2 7l 55 0 U 0 0 218

250 (r0 71 t:) 61 6 5-l ()

l\,1 i I
Matematyka l2l 4-l 0 36 l5 6 286

Intbrmatyka 95 35 l3 t9 32 194

Infbrnlatyka i ekonometria t0 l6 0 0 0 0 60

l.l6 -1ri r..t 7 101 t0 t7-16

PiP Pedagogika 289 -]59 209 0 337 314 l5 t7

Pracr sotlalnl l6 45 0 0 t, 129

Polityka spoleczna 0 0 U 0 90 0 90

ll5 2ll4 281 t9t 20,1 lu7 I,1l{6

Prawo 20'1 t87 196 t9l 204 0 0 985

l'ra\\'il Europeistyka 50 49 39 0 o 100 239

AdministracJa 58 48 49 0 0 107 0 262

L-I | 5lJ t66 |I4 0 0 l 411

Ekonomia 105 lt7 96 0 0 0 3 321

lnformatyka 53 49 l8 0 0 0 0 120

Razem 2114 llrSl 151,1 t9l l2s2 163 5 52 8941

T7
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Tabcla 3. Studcnci studitiw nicstacjonarnych w roku akademickim 2010/201I

Wydzial/K ierunek/SpecjalnoSi

Rok studi6w
II

stopieri

Po

ostatnrm
TOKU

studiow

Ltczba
student(iw

II III IV

3,16 o6 lJ-l 0 t)'7 551 6 ll5l

l.|7. Ekonomia t50 66 62 0 9',7 2to 4 589

MiQdzynarodowe stosunki gospodarcze 154 0 0 0 0 158 0 3t2

Zarzqdzanie 0 2l 0 0 185 2 250

53 24 59 U 90 )42 0 46lJ

lr il Filologia, sp.: fi lologia angielska 53 24 43 0 34 234 0 388

Filologia polska 0 0 l6 0 56 8 0 80

9l 95 86 0 Itt I

-S Historia 0 0 0 0 3E 0 0 38

Socjologia 0 24 43 0 57 49 0 173

Stosunki miedzvnarodowe 43 42 48 0 0 37 0 t70

Mrl 0 U U l9 t9

Informatyka 0 0 0 0 0 t9 0 t9

-132 261 262 0 248 901 39 2043

Pit, Pedagogika 316 245 0 248 787 39 1880

Polityka spoleczna 0 0 0 0 0 II4 0 I l4

Praca socjalna l6 l6 t'7 0 0 0 0 49

_196 l'11) 325 180 2t3 73 rl l0 )23)

Prawa Prawo 205 162 223 180 213 0 0 983

Europeistyka 0 3l 29 0 0 I 13',7

Administracja l9l 177 '73 0 0 662 9 lll2
0 t, o U o 434 tl 434

Administracja 0 0 0 0 0 434 0 434

Razem I170 781 1120 hi0 143 29'73 55 6728
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Studenci niepelnosprawni
Uniwersytct w Bialynrstoku stwarza coraz lepsze warunki dostppLr do studitiw osobom

niepelnosprawny fft ?opr/.ez realizrcig dzialari na rzccz wyr6wnywania szans cdukacyjnych

student6w n iepelnosprawnych u' ramach przyjgtcgo przcz Scnat UwB Programu ,,Untwcrsytet
Szansq dla Wszystkich" (por. p. 3.-1.), dlatcgo tc/ liczba os6b n iepelnosprawnych podeilnuizlcych

naukq w naszcj uczclni stalc w7r'rsta. W rol<u akadcrnickinr 2010/2011 na [Jniwcrsytce ic

w Bialynrstoku studiowakr I97 studcnt6rv n icpelnosprawnych. W portiwnaniu z rokicm
akadclrickim 2008/2009 liczba studcntriw nicpclnosprawn ych kszl.alc4cych sig w Uniwclsylecic
w Bialymstoku wzrosla o 83 osoby. 'i'abcla 4 zawicra inlbrmacjc o liczbic studcnt6w

niepelnosprawnych studiui4cych w poszczcgtrlnych jcclnostkach organizacyjnych naszc.j uczclnt.

Tabela 4. l.iczba studcnt(rw n icpclnosprawnych na poszczeg6lnych wydzialach

Wydzial Liczba studentow

Biologrczno-(ihcnriczny l5

24likononrii i Zarzqclzania

liihrlogiczny t1

Irrzyki 2

I list,rrycznu s')cioloEiczny 2l

Vlltenratykr I In fi)rnutyki

I)cclagogiki i Psychologri 64

Prawa 46

Razcnr t9'1

Studenci zagraniczni
Coraz lictnicjszq grupq wfr6d spolccznodci studcnckicj stanowi4 studcnci cudzozicmcy. W roku

akadcrnickinr 20101201| w tJniwcrsytecie w llialymstoku ksztalcib sig 6l13 cudzozicntct'rw (por.

tabcle 5). Wirtid nich najlicznicjszq gnrpg stanowili studenci Wydzialu Ekonomiczno-

Infornratyczncgo w Wi lnic.

Tabcla 5. Studcnci zasrauiczni na UwB

KraJ
Liczba
student6w

Albaniu

Armenia 3

Bialoru( t53

Lrtwa 447

lrlandra

Nie mcy

Rosj a l

Ukrarna '7

USA

Szw€cja

Razem 618

19
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Absolwcnci
W mku sprawozdawczynr rnury lJniwclsytetu w [)ialyrnskrku opu6oikr (wedlug stanu na dzicti
1.09.201 I r.) 3 2ll9 absolwcnt6w. l2ll os6b z tcgo grona otrzymalo dyplom z wyrtiznicnicnr (por.

tabcla 6), co stanowi 3.9'%.

Tabcla 6. Lict.ba przyznanych tlyplomow z wyr(rlnicniorn

Wydzial
Liczba dyplom6w
honorowych

Biologiczno-( hcrniczny .1

tikonornii i 7,it v.4clzanit

Filologiczny $

| | istoryczno-Soclologiczny t7

Matcnratyki i Inlbnllatykl 3

Pedagogrki i I'sychologii 20

Prawa 29

likonomiczno-lnlbrnratyczny
w Wilnre

4

Razem t28

Od chwili utworzcnia lJniwelsytctu w []ialyrnstoku na 4l tl00 wypromowanych absolwcnt6w (por.

tabela 7), dyplom honorowy uzyskalo 965 studcnt(tw wyrolniajqcych siq bardzo dobryrri wynikami
w nauce. co stanowi 2.3%o oc6l! absolwcnt6w.

*Wydziat !izyki zostal utworzony w 2007 roku, ale kierunek fizyka byl prowadzony wcze3niej

** Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie zJstal utworzony w 2007 roku

Tabcla 7. Liczba absolwcnt(rw UwB w latach | 99tl-201 0

Wydzial

Liczba absolwent6w wydzial6w w danym roku akademickim

o
o\

o.

o.

o.

u-c h 9l 13 lt5 106 9-5 93 91 ti 104 t06 t4lr l-14 26'7 t5t'7

Et7. 5S9 452 271 526 553 5t9 508 506 425 480 522 161 68lt 6510

fil 242 279 25'1 302 .l59 326 282 28'l 332 423 406 36lt 5t2 4-t 75

II-S 9l 109 t.r2 124 l4l 169 197 240 2lJ2 162 229 296 424 2596

Mil t94 49 t76 221 148 231 lli2 l0(r t95 l9{t r36 t03 l 2150

Fizyki 24* 24 t3 4ll

PiP I t25 l 7 929 921 020 l0 lll 565 621 661 712 635 6lu | 127 l49

Prawa 52lt -543 5t{i 5t9 {i7l 1023 t035 ltl 132 754 l0 r9 l0l I ti39 10103

Ekon.- lnfl w Wilnie 63+i 63

Ruzem 28'70 2',722 2368 2',7 t9 3 t{t7 3379 2866 25li9 2',731 2895 3l19 3035 4044 3851 I

20
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Nowc kicrunki i spccj alno6ci

W loku akadenrickinr 2010/2011 w [Jniwcrsytccie w Bialyrnstoku powolano ttzy nowe kicrunki
studiow (por. tabolq ll) oraz l7 nowych spccjalnoSci w ramach kicrunk6w juz tunkcjonuj4cych oraz

nowo powolanych (por. tabelE 9).

'l'abcla 8. Nowc l<icrunki studi6w

Jednostka organizacvina Kierunek studiow
Wydzial Iikonomii i /.aw.4dzani,t
Wydzial Prawa

ckononltczno-pfawny
slacionarne i niestacionamc studia Dierwsrcgo slonnil

Wydzial liilologiczny
\\'ydzial l)cdrgogiki i l'sychologii

k u lturoznawstwo
stilc jonlrne studia pierwszego stopnra
nicslacionarne studra dru g.icqo stoDnia

Wydzial Prawa
bc,/picczcrisl wo narodowe
nicstacionarne studra Dreawszego stoDnia

l'abcla 9. Nowc soccialno(ci na kicrunkach sLudit'rw

Kierunek studi6w Stopieri kszta.lcenia Nowa specjalnoii

Biologra
Ist. biologia eksperymentalna I nrolekulill n.r

LSr ekologia i zarzqdzanlc (rodowiskiern

Ist. mikrobiologia

Ekononliczno-prawny Ist. seklo! prywatny

I st. seklor publiczny

l'ilologirr

Ist jqzyk angielski stosowany, z hiszpariskinr

lst. lilologia bialoruska slowianoznawstwo

I st. jqzyk fiancuski stosorvany. z hiszpaiskinr

Ist lilologia rosyjska z lgzykienr bialoruskrnr

Fr ltrlogirr polska II st i n lirrmacyl no-ksrqgoznarvcza

Kultufoznirwslwo

Ist turystyka kulturowa

Ist. reklama I publlc relations

Ist. nrcdra r komuniko*anie

II st kultur'a Podlasia

II st kultura lll wieku

II st. lilntrznawst*o medioznawstwo

ll st krytyka sztukl

W roku akadcmickim po ruz picrwszy zrckrutowano studcnt6w na kierunck polityka spolcczna

w ranlach stacjonarnych i niestacjonamych studidrw drugicgo stopnia (por. p. 3.l).

3.3. Jako56 ksztalcenia

Akredytacje
Akredylacjg Paristwowcj Komisji Akrcdytacyjncj

1. Administracja. Uchwala z dnia 23.04.2009 r.

2. Chemia. Uchwala z dnia 28.02.2008 r.

3. Biofogia Uchwala z dnia 2.09.2010 r.
4. Ekonomia. Uchwala z dnia 22.09.20 | lr.

posiadaj4 nastqpujqcc kierunki studi6w:

pozltywna
pozltywna
pozltywna
poz)'tywna

nasrQpna occna 201 412015
nastQpna occna 20131201 4
nastqpna ocena 201512016
nastQpna occna20l6 I 2017
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5.Zarz.ndzania.l-lchwala t dnia22.09.201lr. pozytywna nastqpna occna2016/2017
6. Fifofogia polska. l)chwata z dnia (r.09.2007 r. Poz)tywna nastQpna occna 201212013

7. Filotogia czckamy na uchwalg PKA
8. Fizyka. lJclrwala z dnia | 4.06.2007 r.

9. Histori:r. ljchwala z dnia 14.06.2007 r.

10. Infbrmatyka. tJchwala z dnia2l.0l.20l0 r.

I l. Matcrnatl ka sludia I stopnia.
I ichwa]a t. dnia 20.09.2007 r.

l2.llatcmalyka stud ia ll stopnia.
Uchwala z dnia I l.12.2008 r.

13. Ochrona Srodowiska.
Ljchlrala z dnia 17.09.2009 r.
14. Socjologia. lJclrwala z dnia 2.09.2010 r.

15. Pcdagogika. Uchwala z dnia 14.02.2008 r.
16. Prawo. IJchlvala z dnia 23.04.2(X)9 r.

17. Ekonomia w Wilnic
Uchrvala t. dnia I .07 .20l' I r.
Akrcdytacjc europcjskie:
Chemia. ljchwala z dnia 5.06.2008 r.

poz)4ywna nastgpnaoccna20l2/2013
pozytywna nastQpnaoccna2012l20l3
pozltywna nastqpnaoccna20l2l20lS
pozytpvna nastQpnaoccna20l2l2lll3

poz)4ywna nastqpnaoccna20l2/2013

pozytywna nastqpnooccna20l4l20ls

pozytywna nastppna occrra20l5/2016
pozltywna nastqpnaocona2013/20l4
poz)tywna nastgpnaoccna2lll4l2lll5

pozytywna lrastqpnaoccna201612017

Eurobachclor Labcl i Euromastcr Labcl

W roku akadcmickirn 2010/2011 Paristwowa Kornisja Akrcdytacyjna dokonala occny .iakodci
ksztalcenia na kicrunkach: biologia, ckonomia, lilologia, socjologia i zarzqdzanic. Wszystkic
poddane ocenie kielunki uzyskaly pozytywn:l occnq PKA.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szogo

Stypcndia Ministra za osi4gnigcia w naucc i szczcgolnc osiqgnigcia w sporcic s4 wyjqtkowym
wyrriznicnicnt cicszqcym siE duTynr uznaniem (rodowiska akadcmickicgo. Stypcndia prT.yznawanc

sq studcntonr szczcg(rlnic zaangaZowanym w Tycic naukowc i kulturalnc uczclni. W roku

akadcmickirn 20101201I Ministcr Nauki i Szkolnictwa Wyzszcgo p|zyz.nal studentom LJniwersytetu

w Iliallrrstoku 4| stypendi6w za osi4gnigcia w nauce. Na.jwiqkszq liczbg studcnt6w, kt6rzy
uzyskali stypcndium rninistcrialnc w roku akadcrnickim 2010/2011 r. stanowili studenci Wydzialu
Ekononrii i Zarzqtlzania (por. tabclg l0).

Tabcla 10. Stypcndia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szcgo

Wydzial
Liczba
student6w

Ekonomii iZarz4dzanra 29

Filologiczny I

IJistoryczno-Socjologrczny 2

Pedagogiki i Psychologii 2

Prawr 7

Razcnr 4l

Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jako5ci Ksztalcenia

Zgodnic z $12 ust. 2 Uozelniancgo Systemu Zapewniania i Doskonalcnia JakoSci Ksztalcenia

kierownicy podstawowych jednostck organizacyjnych oraz jcdnostck migdzywydzialowych
w pa2dzierniku 2010 r. przedlo2yli sprawozdania z dzialania system6w w poszczeg6lnych
jednostkach. Analiza zlo2onych material6w dotyczqcych pracy zespol6w monitoruj4cych jako5i

ksztalcenia na poszczeg6lnych wydziatach pozwolila occni6, jak zaawansowanc sq proccdury

22
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w tym zakrosic w jcdnostkach organizacyj nyclt naszci uczclni w obszarach podlcga.j4cych

monitorowaniu, t1. standartltiw akademickich, proccstt ksztalcenia, jako(ci zajqi dydaktycznych,
warunkirw ksztalcenia i organizac.ii studi6w, mobilno(ci studcnt6w, opinii absolwcntow uczclni

o przcbicgu odbytych sludi6w, opinii pracodawctiw o poziomic zatrudnianych absolwcnt(rw. Na

podstawic danych przckazinych przcz jcdnostki organizacyjnc opritcowilno raport z dzialania
lJczclniancgo Systcmu Zapcwniania i Doskonalcnia Jako(ci Ksztalccnia na Uniwcrsytce ic

w llialylr,stoku. Raport stal sig podstaw4 do slirrmulowania katalogu rckotncndowanych dziata6

na rl,ccz podnoszcnia .jako(ci ksztalcenia dla .icclnostck organ izacy.inych [J"vB. Kolcjny raport

zostanic opracowany do korica 201 I roku.

W roku akadcmickim 2010/2011 podjqto w rarnach tISZiDJK szcrcg dzialari w cclu puprawtcnra

.lako$ci i warunk6w ksztalccnia, w szczeg6lnoSci:

o wdro2ono pilotaTowc badania los6w absolwcnt6w UwB wc wspirlpracy z l)racowni4 lladari,

Analiz i Stratcgrr RozwojLr lldukaoji przy Ccntrum Ksztalccnia IJstrwiczncgo w []ialymstol<u,

opracowano dokumcnty ulcdnolicajqcc proccdury zwiqzane z proocsorn ksztalcenia. tl. zasady

prowadzcnia na UwI) zajqi dydaktycznych z wykorzystanicnr nrolod i tcchnik kszlalocrtir rrrt

odlcgloSi, zalcccnia dla podstawowych jcdnostck orgtnizacyjnych w 7:lkrcslc
przcciu'dzialania z.iawisku plagiatu, zasady prowadzenia w [Jniwcrsytecie w Bialymskrku
tlokuuicntacji przcbicgu studi6w z wykorzystanicnt Uniwcrsytcck iego Sysl.ernu Obslugi
Studi<iw (USOS),

o wdroTono zdalnc nauczanicjako wsparcic tradycyjnych mctod ksztalccnia,
. kontylluowano dzialania na rzecz wyrtiwnywania szans cdukacyjnych studcnt6w

n icpeinosprail'n ych w ramach programu ..tJrriwersytet Szanstl dla Wszystkich" przylqlcgo
LJchwal4 Nr 849 Senatu Uniwersytetu w llialymstoku z dnitt 23 wrzcinia 2009 r., tj.
doposa2ono .jcdnostki organizacyjne w spccjalistyczny sprzqt wspomaga.izlcy slyszenie (pgtlc

induktofbnicznc),
. zakupiono dla Bibliotcki Uniwcrsytcck icj, na potrzcby os6b n icpclnosprawnych. 2 tzutniki

nruftimcdialnc, I 2 kontputcr6w stacjonarnych, I 2 nronitor6w 19" i 22". 6 notcbook(rw oraz

skancr.
o podjqto inicjatywg zurganizowania altcrnatywncj fbrmy zajgi sportowych dla studcnttiw,

kttirynr stan zdrowizr r.ric pozwala na uczcstniczcnic w zarjEciach wychowania fiz.yct,ttcg<>

prowadzonych standardowo (z tcj formy zajgi spoflowych bqd4 mogli skorzyslai studcncl
nicpclnosprawni poczilwszy od roku akadcnr ickic go 201| 120l2).

3.4. DzialalnoSd studencka

Samorz4d Studcncki
Sanrorzqd Studcncki stanowiq wszyscy studcnci [Jniwcrsytctu w Bialyrrsklku. Otgancnr sarnorzzldu

na szczcblu uniwcrsytctu rcprczcntuj4cym intcrcsy studcnt6w jcst Parlantcnt Studenkiw. W roku

akadcrnickim 20l'0120tI parlament wspieral llnansowo inicjatywy studcnckic, zwiqzanc tn.tn.

z organizacj4 konllrcncjr, z.-jaz.d6w oraz imprcz naukowych, artystycznych ipromocyjnych
organizowanych prz.cz kola naukowe, organizacjc studcnckic, rady micszkaricirw dom6w studcnta.

Parlamcnt Studcnt6w dopclnil obowiqzku wyboru przcdstawicicli Sarnorzqdu Studcnckicgo do

Scnatu uczelni. wybral kandydattiw do komis.li dyscyplinarnych, zglosil kandydat6w na czlonk6w
korrisji senackich oraz dokonal wyboru czlonk6w Sqdu KolcZcnskicgo. W porozunrtcntu

z Rektorern [Jniwersytetu w Bialymstoku ustalil zasady dotyczqce przyznawania i wyplacania

studcntom dwiadczcri pomocy materialnej, d. wysokoi6 dochodu na .jcdn4 osobE w rodzinic
studcnta uprawniaj4c4 do d:rzpania pomocy socjalnej, wysokoSi obowi4zujqcych stawck

stypcndi6w, wysoko6i kwoty bazowcj obowiqzuj4ccj przy ustalaniu wysokodci stlpcndium za

wyniki w sporcic, limity micjsc w domach studcnckich dla student6w poszczeg6lnych wydzial6w
oraz cennik oplat za DS. Parlament Student6w UwB rozpoczql dzialania znierzaj4ce do zmiany

aktow prawnych reguluj4cych dzialalno66 samorz4du studenckiego. Tradycj4 lat ubieglych byl
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wsp(ilorgan i/atolcm nui\.viqkszc.i Srodowiskowcl ilnprczy studcnckic'.j w rcgionic ,,Juwcnalta
20 r 1".

Organizacic studenckie
W r6ku akadcrnickint 2010/2011 stuclcnci z.rzcst.cni w organizac.jaclr studcnckich zorganizowali
rviclc cyklicznych. cicsz4cych sig duzynr zaintcr csowanictn inrprcz. Na szczcgriln4 uwagg zaslugtriq

nt.tt] :

o ,,Wanrpiriacla 20 I l" akc ja promui4ca honorowc krwiodawstwtt w(r6d sttrdcnt6w oraz

zdrowy tryb 7yr.:ia, organizowana pr7.cz NIS tlialystok na v.ccz l{cgionalncgo Ccntrunt
Krniodau'stwa i Kruiolccznictwa u'Bial),rnstoku. Odbyu'ala siq 17.05. oraz w dniach 23.05.-

07.0(r. na wydzialach biakrstockich uczelni wyZszych. W akc.ii Ltczestniczylo 810 studenttiw.

Studcrci UwU oddalr ok. (r7 litr(tw krwi.
o Fcstiwal Przcrlsiqbiorczo(ci ,,Boss 2011", nazywarTy przct studcntow ,,.luwcnaliattti

Przcdsigbiorczoici". orgarrizowany po raz pizlly przct. ltrdlaskic Studcnckic Forutn Busincss

Clcntrc (llub. Oholo tysiqc studcttt6w uczestniozylo w bczplatnych, cct'l.y li kowanych

szkolcniach z zakrcsu ncgocjacji i sprzctl.rt.y oraz warszlatach dotyczilcych zakladania

dzialalnoici gospodarczc'i. finansowania pornysl6w bizncsowych. pozyskiwania dotacji

unij nych.
o lll Fcstiwal Tcatrtiu, Amalorskich ,,Mikstura 2011" organizowany prtcz Akadcmicki Klub

Tcatralny. Podczas trzydniowych pokaztiw konkursowyclr amakrrskic grupy teatralnc
prczenkrwaly swo.ic urnic.iqtrto(ci i dorobck artystycztty w Tcatrzc Dranlatycznym inr.

Alcksandra Wqgicrki w llialyrnskrku przcd publicznoSciq i .jury. Podczas fbstiwalu studcncl

uczcslniczyli w warsztatach tcatralnych.
o ,,studcncki Nobcl 20ll - Twola szansa lta sukccs" pro.ickt rcalizowany przcz NZS

Bialystok. pozwolil wybni6 najlcpszcgo studcnla wo.jcw6dztwa podlaskicgo, ktirry u'alczyl
o miano najlcpszcgo studcnta RP. Na pozlonric climinacji wojcwirdzkich najlcpszynl

studcntcm w 201 | r. okazala sig Ilona Edyta Wakuluk, studcntka kicrunku migdzynarodowc

stosunk i gospodarczc (UwB).
I--uxrpc'jska Szko.la lilektyu'nej Konrunikacli Spolccznej projckt rcalizowany po raz 6snty
przcz A EG F.l r-li ialystok dotycz-vl tematyki ncgoc-iacji. autoprczcntacji, konrunikacji
migclzyludzkic.j. rnotywacji. mowy ciala oraz.igzyka pcrswazji. wolontariatu ctrropcjskicgo,

sicci inlbrmacyjnych w UE oraz korzyslania z l'unduszy unijnych. W ranrach projcktu

studcr.rci korzystali z u'yklad6w otwartych, interaktywnych oraz warsztat6w porusza.i4cych

r6wnicl tclnatykg wolontariatu cLrropcjskicgo, sicci inltxmacyjnych w Unii Europcjskicl olaz

rno2liwoici pozyskiwania l'unduszu unijnych.
Walsztaty 'l lunraczcnio*'c otganizow'anc przez Studcnckic Biuro llulnaczcri UwB.
skicnrwanc do studcntriw lilologii angiclskicj Uwts. DttZynr zaintet csowaniem cieszyly sig

warsztaty z dt.icdz.iny tlumaczcri tcchnicznych. obslugi systcrnow tlttmaczen iowych typtr

TRADOS oraz translatoryki.
Kurs pierwsze.j pornocy pod hasiern ..Naucz sig ratowa6!" zorganizowany przcz Akadcmicki
Klub lurystyczno-Krajoznawczy obe.imowal osierr godzin kursu picrwszcj pomocy dla

studcntirw dzialajqcych w organizacjach stLtdcnckich. Uczcstlricy kursu otrzymali kafty ICE,

ccrtylikaty oraz aptccz.ki ,,. wyposa2cniem.

Obchody 30-lccia Niczalc2ncgo Zrzcsz.cnia Student6w, podczas kt6rych wmurowano tablicq
panriqlkowq na budynku Wydzialu llistoryczno-Sociologicznego i Wydzialu Filologiczncgo
UwB upamigtniajqc4 przcjqcic budynku przez NZS na potrzcby Filii Uniwcrsytctu
Warszawskicgo w 1990 r. oraz wrQczono odznaczenia dla zasluZonych bylych dzialaczy NZS.

Dzialalno56 k6l naukowych
Studenci Uniwersltetu w Bialymstoku maiq moZliwodi rozwijania swoich zaintcresowai
naukowych w 54 zarejestrowanyoh na uczelni kolach naukowych. Pod kicrunkiem pracownik6w
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naukowych poszcrzaj4 wicdzQ w r6lnorodnych dyscyplinach naukowych nt.in. poprzcz:

wsp6luczcstn ict\\,o w badaniach rraukowych prowadzonyclr przcz jcdnostkQ. udzial w licznych

konf'crcncjach naukowych, przygotowanic publikacji pokonl'ercncy.jnych oraz wsptilautorstwo

arlykul(rw i publ ikacj i naukowych.
W roku akaderrickim 2010/201 | zostaly zalcjcstrowane dwa nowe ko'la naukowe: Studcnckic Koltr
Naukowe Wschodnie Pograniczc oraz Kolo Naukowe Stosunk6w M igdzynarodowych.

Spo(rtid wiclLr inrprcz zorgan izowany-ch przez cz{onk6w k6l naukowych na szczcg6lnq uwagq

zasiLrgujq:
o Ogtilnopolska konlbrcncla naukowa ,.Podr6),. i.ycia'. Przystanck Coaching" zorganizowalta

plzcz Studenckic Kolo Mcned7cr6w. Picrwsza w rcgionic konfbrcncja poruszajzlca lcnrat
coachingu oraz nrotywacji. Wziqli r.v nicj trclzial ekspclci z zakrcsu co:tchingu i tarzqrJtann
porsonclcnr zc ztraczrlcych lirur na ryrku oraz przcdstawiciclc (wiata nauki.

,,XV Wiosna Francuska" cykliczna itnprcza orgarrizowana przez Dydaktyczno-NaLrkowc
Kolo Ksztalcenia Kornpetcncji Intcrku lturowc.l ma.iilca na cclu promowanic wirtid studcnt6w

.jgzyka r kultury liranc.ji oraz krai6w fian kofbiiskich. W ramach imprez towarzyszqcych

Wioinic lrrancushiej zorganizowano pirllirral konkursu recytatorskicgo ,,Francophonic
Poctiquc", prrlckcjg filmu, rvystawg grafik artyst(rw afrykariskich (Scncgal), prczcntacJQ

spcktaklu ,,Bajanio" oraz warsztaty opowiadania bajck w jgzyku polskim i fiancuskim.
Vf Og6lnopolski 7]azd K6l Naukowych Wydzialtiw Prawa i Administracji zorganizowany
pw.ez. kola naukowe tlnkcjonu.jzlcc prz.y W ydzialc Prawa UwB, poiwigcony wsptilpracy
studenttiw zrzcszonych w kolach naukowych iorganizacjach studcnckich w kralu iza grauicE.
(io(imi zjazdu byli przcdstawiciclc sludcnckich o6rodktiu' naukowych t. Czech i Biakrrusi.

W ramach imprezy obyly siq szkolcnia z zakresu pozyskiwania lunduszy na dzialalno(c ktil
naukowych oraz scsja plcnarna Og(rlnopolskicj Rady K6l Natlkowych.
Warsztaly dyda ktyczno-szkolcniowc ,,N - jak Nicwidomy". zorganizowanc przcz Kolo
Pcdagogiki Spcc.jalnej, poSwiEconc zagadnicniu lunkcjonowania os6b z dysfirnkc.iami
narzqdu wzmku w spoleczcfistwie. W prograrric imprczy znalazla siq prclckcja
przcdstawicicla Zarz4du (ittiwnego PZN w Warszawie. prezcntac.ia sprzqtu rchabrlitacyj ncgo

przcznaczonego dla os6b niewidomych i slabo widz4cych, warsztaty z oricntat'ii w tcrcnic.
prczcntac.ja filrnu ,,N jak Nicwidorny".

. Polsko-nicmicckic spotkanic studcntow ,,R6znorodnoji kulturowa, historyczna i przyrodnicza

I\rdlasia" zorganizowanc przcz Kolo Naukowc Biologow. W ramach spotkania odbyly siq

scminaria i warsztaty z pracownikanri Park(rw Narodowych: Narwiarlskicgo, Bicbrzaiskicgo,
tlialowicskicgo oraz spolkania z organizacjami pozarzqdowyrni i przedstawicielam i wladz
fokalnych. Podczas spotkania studcnci zapoznali sig zc stratcgiatni organizacji oehrony
przyrody i Srodowiska w Polscc i Unii Europcjskicj.

3.5. Sprawy studenckie

Pomoc materialna
Studcnci Uniwersl,tetu w Bialymstoku w roku akademickim 2010/201I nrogli ubicgai sig o pornoc

matcrialnq w postaci stypcndi6w: socjalncgo, spccjalncgo dla os<ib niepehosprau'nych. za wyniki
w naucc lub sporcic, na wyZywionic, micszkaniowcgo, zapomogi <lraz zakwatcrowzttt ia w dtlmach

studcnckich uczclni. Rcktor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorz4du sludcnckicgo,

ustalil obowiqzujqcc w roku akadcmickim 2010/201 l:

l) przedzialy dochodu na jednq osobE w rodzinic studenta uprawniajqcc do otrzymania pomocy

materialne.i Q52 zl - 550 ztr) oraz przyporz4dkowane im wysokoici stawck stypcndium

socjalnego, mieszkaniowego i na wyZywienie (80 zl - 300 zt),

2) wysoko6i stawek stypendium za wyniki w naucc dla poszczeg6lnych przedzial6w Srcdnich ocen
(100 zl - 330 zl).
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3) wysokoSi stypcrrdium spccialncgo dla os6b niepelnosplawnych. w zalclnoici od stttpnrl
n icpclnosplirwnoic i ( | 00 zl - 200 zl),

4) rvysokodi /apomogi (600 zl).
5) wysokoii kwoty bazowcj, w oparciu o ktrir:1 ustalone zostaly wysokoSci stypcndiriw za rvyniki

w spofcic (330,/l).
(r) ccnnik wynirjnrtr rricjsc w (lomach studcnta [JwB oraz limit micjsc przyznanych studcnk)nt

poszczeg6 | nych wydziak')w.
Zc iwiatlczcri p()rnocy maLclialnc.i przyznanych przez. wydrialowc komrsic stypcndillnc
skorz,-stalo ogrilcnr 5.(rtl4 studcnt(iw. Stypendia o charaktcrzc socjalnynr otrrytnaly 2.173 osoby.
stvpcndia za wyniki \,v naucc lub sporcie otrzymalo 3.307 os(tb. Stypcndia spcc.ialnc dla ostib
rr icpclnosplawnych wyptacono 204 osoborn. Studcntom, kt6r-zy t. ptzycz.yu losowych znalc2li srg

przc'jiciou'cr w tlutlncj sytuac.ji nratcrialncj, przyznatro 221 zapon6g.

I)o Odwolawczc' j Komis ji Stype ndialne.i wplyngkr l7 odwolari od decyz.ii wytlzialowych konrisii
slypcnd ialriych. Wigkszodi odwolar'r (10) zostala K)l.pat(zona z kovy5cirl dla studcnltlw.

Sprarvy dyscl pIinarne
W roku akadcmickim 2010/2011 Rzccznik Dyscyplinamy ds. Student6w LJwli przcprowadzil
postqpowania wyla(niaj4cc w 4 sprawach tlyscyplinamych. Postqpowanic dyscyplinarnc wo
wszystkich sprawach, zgo,Jnic z. wnioskicm rzccztika,, zakofczykr sig wymicrzcnicnr przcz I{cktora

ohwirriunynr sludcnlonr kary ttporn n icn ia.

Podania i odwolania do Rektora
W nrinionyrn rol<u akadenrickinr l{cktor UwB rozpatrzyl 39 indywidualnych spraw studcnckich.

Wiqkszoii z nioh stanowily odwolania wnicsiolre przcz studcnt6w od dccyzji dzickrnuw
wydzial6w vr" sprawach dotyczqcych toku studi(rw lub zwolnicrl z odp'latno(ci za studia w zwiqzku

z trudn4 sytuacjq rratcrialn4. Czg$i rozpatrzonych spraw dotyczyla wniosktiw' o czg(ciowc lLrb

calkowite zwolnicnic z obowi4zku uiszczania oplat za zajgcia dydaktycznc z tytultl osiqgnigcia

wybitnych wyniktiw w naucc. W wyniku przcprowadzonych postgpowa6 pod.iqk) nastgpu1qcc

rozstrzygn igcia:

. uchylono 7 dccy zji rl'ydanych w picrwszc.j inslancji r

sprawy,
. uchylono 5 dccyzji picrwszej instancii w caloSci

w picrwszc j instancj i,
. utrzymano w mocy l0 dccyz.li picrwszcl instancji,
. uchylono w calo(ci 4 dccyzjc i skicrowano do ponowncgo r<>zpatrzcnia przcz organ picruszt'j

instancj i,
. wydano 4 tlccyzjc o uchybicniu tcrminu do wniesicnia odwolania od dccyzji piennszc'.i

mstancJ t,
. wydano I postanowienic o stwicrdzcniu nicdopuszczalno6ci odwolania.
. w I sprawic stwicrdzono nicwaZno5i dccyzji wydanej w picrwszc.i instancjr.

C'2.96i spraw dotyczqcych prodb bylych student6w o umorzenic zaleglych nalczno6ci zostala

pw.ckazana do rozpoznania wlaSciwcj jcdnostcc, zc wzglgdu na ich cywilnoprawny charaktcr.

Infirrmacjc na tcmat wniosk6w studcnt6w o zwolnicnic z oplat za studia z tytulu osi4gniqcia

wybitnych wynik6w zawarto w pkt. 3.5.

Odplatno56 za studia
Zgodnie z ustafonq Zarz4dzeniem Nr l0 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maia
20 | 0 r. odplatno !;ci4 za zajgcia dydaktycznc prowadzone w roku akadcmickim 2010/201 I koszty

ksztalcenia za rok studi6w na niestacjonamych studiach pierwszego stopnia ksztaltowaly sig

w tynr zakrcsic orzcczono co do istoty

i uln r/on() * cahr(ci poslqpowlttic
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w przcdzialc od | 900 z,l do 4 400 zl, na n iestacjonarnych studiach drugicgo stopnia od | 900 zl do

4 200 z.l, a w przypadku n icstac.jonarn ych jcdnolitych studi(rw magistcrskich odplatno(i zostala

ustalona na 4 000 z.l. Koszty ksztalccnia na n iestac.jonarnyc h studiach doktoranckich ksztaltowaly
siq w przedziale od 4 000 zl do 5 000 zl.

W roku akadcrrickim 2010/2011 llcktor LJwU udziclil czgdciowcgo zwolnicnia (od l0 do 50'%)

z obowiqzku uistct.ania oplat za z.a.igcia dydaktycznc 4 studcntom oraz calkowitcgo zwolnicnia
z oplat w przypadku 2 studcnt6w. [)ccyzjc o zwolnicniu z obowizlzku uisz.cz.ania oplat podiQto na

postawic $39 ust.4 Rcgulanrinu studi6w Uniwcrsytctu w Bialymsloku, zgodnic z kt6ryrr studcnt
studitiw nicslacjonamych osiqgaj4cy wybitnc wyniki w naucc (uzyskanic occn dobrych ibardzo
doblych oraz osiqgnrccic w roku poprzcdzaj4cyrn zlozcnic wniosku (rcdnicj occn mininrum 4,75)

mo2c ubicga6 sig o czgriciowc lub calkowitc zwolnicnic z odplatnoSci za studia.

Domy studcnta UwB
IJniwcrsytet w t]ialyrnstoku posiada trzy domy studcnta, ktorc dysponujq 626 nricjscami, w tym

czterema miejscami pw,et.nacz<snymi dla os6b n iepelnosprawnych. Zgodnic z ustalonym na rok
akadernicki 20101201| ccnnikierr odplatno6i za micjscc w donrach studcnta mic{cila siQ

w granicach od 270 do 370 z.l.

W zwiqzku z trudn4 syuacjq matcrialnal studcnci ubicgali si9 o uzyskanie zwolnicnia z. oplary za

rniejsce w dornu studenta. Do Rcktora wplynglo w tc.i sprawie 6 wrriosk6w, z czego 5 zosta|o

rozpalrzonych pozytywnic.

Rady Micszkaric6w DS zorganizowaly w roku akadcmickim 20ltJl20l I kilka imprcz
intcgracyjnych, z kt6rych najwigkszym zaintcrcsowanicm wir6d micszkaric6w cieszyly sig II
Otwarle Mistrzostwa w Pilce llalowc.i, w kt6rych wziglo udzial 48 zawodnik6w, w tym 1l studentow

zagranicznych studiujqcych na UwB w ramach wymiany LlP-Erasnrus. Cclcm organizattlr6w bylo
zaktywizowanic studcnt6w oraz popularyzacja zdrowcgo stylu iycia. Micszkaricy DS byli rownic2

inicjatorami akcji charytatywnych (zbi6rki zabawck i slodyczy) na tzecz dzicci z biabsbckich
Dom6w Dziccka oraz - odbywaj4cych siE cyklicznic - spotkania oplatkowcgo i ,.Andrzeiek".

3.6. Mobilno56 student6w

Studcnci UwB mog4 uczcstniczyi w programach wymiarry krajowcj i migdzynarodowcj.

W ramach Programu MobilnoSci Studcnt6w MOST w roku akadcmickim 2010/201I studcnci
Uniwersytetu w llialymstoku rnicli rno2liwoii wyjazdu na studia scmcstralnc i rocznc do 18

polskich uniwcrsylctlw. Z mo2liwoSci odbywania studir5w w ramach programu skorzystalo 27

studcntow (por. tabclq I l). Najczq(ciclj wybicranyrni uczclniami byly: [Jniwersytct Warszawski,

Uniwcrsytct Jagicllofski, L.Jniwersytct Kardynala Stel'ana Wyszyriskicgo, Uniwersytot Mikolaja
Kopcrnika.

Tabcla I I . Studcnci UwB uczcstniczqcy w programic MOST

Wybrana uczelnia

Liczba student6w uczestnicz4cych
w programie

20tot20ll 2009t20t0

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza l

Uniwersytet Gdariski 2

Uniwers)4et Jagielloriski 5

Uniwersytet Kardynala Stefana
Wvszyiskiego

4 2
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tlniwcrsytel {,6dzki

IJniwcrsytcl Mikolaja Kopernika J ')

Uniwersytct Marii Curie-Sklodowskicj

[.Jniwcrsylet ltzeszowski

I Jniwcrsytct War miisko-Mrzu[ski

(-lr)iwcrsytct Warszawski 5

[]niwcrsytet Wroclawski 2 2

Razem 2'7 l9

W ramach progtantu MOST w roku akadcmickirn 20l0/20|1 z oferIy Uniwersytctu w l]iaiymstoku
skozystalo 7 student6w polskich uczclni ((lniwcrsytetu Marii ('uric-Sklodowskicj 3,

Uniwersytctu Warszawskicgo 2, Katolickicgo Uniwcrs)1etu Lubclskicgo l, Unrwcrsytctu
Szczeciriskicgo I ).

3.7. Studia doktoranckie

Rekrutacja
O przyjEcic na studia doktoranckie w roku akadcmickim 20101201| ubicgakr sig 127 kandydat6w.

W wyuku przcprowadzoncj rckrulacji na studia doktoranckic przyjgto lqcznic 99 osob, z czcgo na

stacjonamc studia doktoranckie 24 osoby i na nicstac.jonarnc studia doktoranckic 75 osob. Wyniki
rekutacji przoprowadzoncj w poszczcg6lnych jcdnostkach organizacyjnych prowadzzlcych studia

doktoranckic obrazujc tabcla 12.

Tabela 12. Rckrutacia na studia doktoranckic w latach 2008-2010

Wydzial Ekonomii
i Zarz4dzania

Wydzial
Filologiczny

Wydzial
lJistoryczno-
Socjologiczny

Wydzial Prawa

St. stac. St. niest. St stl,J. St nies(. St. slac. St. niest. St stoc. Sl. niest

2008i2009 ll t9 2'7 ( 2l

2009t2010 rl 20 29 5 30

l0l0/t0l I t2 9 2l 22 t2 23

Wedlug stanu na dzieri 30.09.2011 r. na studia doktoranckie stacjonarnc i nicstacjoname
zarejestrowalo siE 134 kandydat6w (na limit micjsc I94) w tlm: na studia stacjonarne - 6'7, na

studia niestacjonarnc - 67 . W wyniku przcprowadzoncj rckrutacji na rok akadcmicki 20lll20l2 na

stacjonamc studia doktoranckie przyjQto 4l os6b. Rckrutacja na nicstacjonamc studia doktoranckic
jest w toku.

Studia doktoranckie w liczbach

Liczba doktorant6w
W roku akademickim 2010/201I w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 289 doktorant6w,
z czego na stacjonarnych studiach doktoranckich 78 os6b oraz na niestacjonamych studiach
doktoranckich 2ll os6b. W stosunku do roku poprzedniego liczba studiuj4cych na shldlach
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dokkrranckich wzrosla o 16,7%o. |)cz69 uczcstnik6w studi6w tloktoranckich na poszczcg(rlnych

wydziatach przedstawiono w tabeli 13.

Tabcla 13. Uczcstnicy studi6w doktoranckich

2010/2011
Wydzial Ekonomii
i Zzrz4dzania

Wydzial
Filologiczny

Wydzial
Historyczno-
Socjologiczny

Wydzial Prawa

Stu(lia stacionlrne 41 35

Studia Dieslrcjonamc 46 (r0 11 lt.1

I<lrzcnr lt9 (r0 22 l{

Pomoc materialna
W roku akadcrnickim 2010/201 I zc Swiadczcri w ramach lunduszu ponrocy matcrialncj skorzystalo

197 doktorant6w (por. tabcla 1+1.

Tabcla 14. Rodzajc fbrm ponrocy matcrialncj przyznancj doktoranbm
Formy pomocy mate alnej Liczba otrzymvj4cych stypendia

stypendium socjalne t2

slypendiunr na wyzywieric 4

slypen(liutrl mieszkantowe 0

stypcncltum za wyniki rv naucc t'13

stypendiurrr spccjalne dla osirb niepclnosprawrrych E

Stawki stypcndi6w socjalnych prtyznanych doklorantonr mic(cily siE w granicach od 180 zl do

200 zl, stawki stypcndium micszkaniowego i stypcndium na wyzywienic wynosily 174 rl. a stawki

stypendium specialnego dla osrib n iepelnosprawnych. w zalcZnoici od stopnia n icpelnosprawno(ci,
wyplacanc byly w wysokoici od 174 zl do 200 zl. Najczgstsz4 lirnrq pomocy materialncj
pr'/.yznawan'ct doktorantom byly stypendia za wyniki w nauce, kt6re stanowily ponad [19%

prTynanych (wiadczcri. Stawki stypcndiitw za wyniki w nauce ksztaltowaly siq w przcdzialc od

182 zl clo 210 zl.

Stypendia doktoranckic
W roku akadcmickim 2010/2011 o przyznanic stypcndium doktoranckiego ubicgalo sip 27

doktorant6w stacjonamych studi6w doktoranckich Wydzialu Ekonomii i 7'arz:4dz.ania <trat

Wydzialu I'rawa. Decyz.l4 Rektora przyznano stypcndium l0 doktorantom w wysoko(ci | 500 zl
micsigcznic na okrcs l2 micsigcy.

Poza slypcndiarni doktoranckimi wyplacanymi ze irodkow pozostajqcych w dyspozycji uczelni 8

doktorant6w Wydzialu Ekonomii i Zarzqdzania otrzymalo stypendia finansowane w ramach

projcktu ,,Podlaska Strategia innowacji budowa systcmu wdrazania", ze Srodk6w Europejskicgo

Funduszu Spolecznego, Budzctu Paristwa oraz irodk6w Samorzqdu Wojcw6dztwa Podlaskicgo,

wdraZanego w partnerstwie pomigdzy Urzgdem Marszalkowskim Wojew6dztwa Podlaskiego

i Uniwersvtetem w Bialvmstoku.
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Absolwenci
Na clziui 30.09.2011 r. bmk danych dotycz4cych ilo6ci doktorant6w wyprornowanych w roku

sprawozdawczynr doktorant6w.

Samorz4d doktorant6w
I)rzcdstawiciclc f{Lrdy IJczclnrancj Sanrorzqdu Doktorant6w w roku objgtych sprawozdatticrtt wzigli
rudzial rr spotl<arriach z prorekkrrctn ds. dydaktyczrrych i studcnckich w ramach

og6lnoun iwcrsytcck ic'f dcbaty na tcmat lunkcjonowania studi6w tloktoranckich. Podczas spotkari

doktolanci clyskutowali na tcnlat misji studi6w doktoranckich na [Jniwcrsytccic w Bialytnstoku,
otwicrania przcwotlu doktolskicgo w tlakcic trwania studi6w tloktoranckich, stypcndiitw
doktoranckich, mo2liwoici wigkszc.j indywidua lizacjr programirw studitiw doktoranckich,
wprowadzcnra do progranrtiw studitiw dodatkowc.i olcrty cdukacyjnci, np. lckkrratow, ktrrsow
pcdagogicznych oraz ulg w zakrcsie odplatnoici za studia podyplontowo.

W porozunricniu z Rektorcrn [.Jniwcrsytetu w Bialymsloku Rada Uczclniana Santorzqdu

Doktorant(rw ustalila zasady dotyczqce przyznawania i wyplacania doktorantom (wiadczcrl pomocy
nratcrialnc.j, q. wysoko(i tlochodu na jcdnq osobE w rodzinic doktoranta uprawniiSEc4 do

otrzymania pomooy socjalnc'j oraz wysokoii obowtqzuj4cych stawck stypcndi6w.

W roku akadcmickirn 2010/2011 przcdstawiciclc doktorant6w uczcstniczyli m.in. w:

. V miEdzynarodowcj konfcrcncji naukowcj t'rt. ,,Czy XXI wick nalcTy do Az.ji'l RozwaZania

o politycc, bczpicczcfistwic, gospodarcc, kulturzo i cdukacji" zorganizowanc.i przcz

Ilniwersytct Mikoia.ia Kopernika w l'oruniu. w dniach 19-20.05.20|Iroku.
. XXIX konl'crencji naukowej polityk6w spolecznych zorganizowancj przcz Uniwcrsy'tct

likonomiczny w Katowicach, w dniach 23 - 25.05.201 I roku.

o Konf'crcncji naukowcj pt. "Edukacja dla wszyslkich" zorganizowancj przcz Uniwcrsl'tct
Warszawski. w dniach 31.06. - 01.07-201 I roku.

Samorzqd Dokloranttlw rot.pocz.$ prace nad utworzenicln wlasnej strony intelnctowej.
Opracowano strukturg tej strony oraz rozpocz$to urnicszczanic na nicj rnaterialtiw i informac.ii

Nowe studia doktoranckic
Na Wydziafc Biologiczno-Chcmicznynr Zarzqdz.cnicm nr 8 Rektora [Jniwcrsytcl.u w Bialyrnstoku
't. dnia 7 kwietnia 20ll r. zostaly utworzone studia doktoranckic w zakrcsic biologii. Picrwsi

doktoranci rozpocznq ksztatccnie na tych studiach od roku akadem icl<ic go 201112012.

W roku akadenickim 2010/201 I po raz picrwszy zrckrutowano doktorant6w na studia doktoranckic
prowadzone przez W ydzial H istoryczno-Socjologiczny.

Nowe wcwngtrzne akty prawnc dotycz4ce doktorant6w
o Zarz\dz.enie nr 15 Rcktora ljniwersytetu w Bialynrstoku z dnia 30 wrzcSnia 2010 roku

wsprawic wprowadzcnia Rcgulaminu pw-yznawania stypendir'lw doktoranckich
w lJniwersytecic w Bialymstoku.

o ZarzEdzenie nr l7 Rcklora Uniwcrsytetu w l3ialymstoku z dnia 6 paidzicrnika 2010 roku
znricniajqcc ZarzqrJzenie nr ll Rcktora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia l3 lipca 2009
roku w sprawic koszt6w finansowych postgpowari o nadanie tytulu naukowego oraz stopni
naukowych wprowadzilo zapis w zmienianym zarzqdzcniu w brzmicniu:

,,Jcdnostka organizacyjna Uniwcrsytetu prowadzqca studia doktoranckic pokrywa koszty

finansowe zwiry.anc z przeprowadzcniem przewodu doktorskicgo kandydata do stopnia
naukowego doktora, kt6rego przcwod doktorski wszcz7ty zostal w trakcie trwania studi6w
doktoranckich, a obrona rozprawy doktorskicj nastqpila nie p62nicj ni2 w ciqgu dw6ch lat od

ukoriczenia studi6w doktoranckich".
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. Uchwala nr 1078 Senatu Uniwersytetu rv Biatymstuku z. tlnia 2'7 kwictnia 201 | r. w sprawi,:

zasad funkcjonowania sclninari6w doktoranckich.

3.1t. Studia podyplomowe

Rekru tacj a

W rokrr akatlcnrickinr 2010/2011 na studiach podyplornowych r-ozpoczqkr ksztalcenic l.2ll9
shrchaczy (por. tabelq l5).

Tabcla I5. Rckrulacja na studia podyplomowc w roku akadcmickirtt 20|01201|

Studia podlplomowe
Liczba

przyJ €tych

Wydzial B iologiczno-Chemiczny

Nauczycicl I'rzyrody IIJ

Wydzial Ekonomii i T,arz4dzanta

Mcncdzerskie 47

Wyccny i gospoilarki nicruchomo(ciamt 14

I rnans,i$ r rlchunktrwoicr prlcdsiehi('rslw 3'12

Z.rr zqdzrnia projeklrrmi [Jnir Europcjskicl 33

Rachunkowoii i iludlt wewnQtrzny wjednostkach scktofa publiczncgo

/urzldzurril zlsol.urni ludzkinri 31

Mcchanizmy flrnkc jonorvatria strefy Luro 59

liurkontric i rlnki linansoue 4l

No\,voczcsne rretocly zarzqdzania w administracji ptrbliczncj 43

l)r'zedsiqbrolczoie rll;r nluczycieli 56

MIIA w igzyku angiclskinl 22

Wydzial Fizyki

I'izyki

Wydzial Filologiczny

lnfbrnracii naukowej i bibliotekarstwa

l-ogopedir ()t,

Wydzial H istoryczuo-Socjologiczny

I listor ii t4

Ochrony i promocji dTiedziclwa kulturowego

Archiwistyki t4

Wydzial Matematyki i Infoffratyki

Matematyki t5

Wydziat Pedagogiki i Psychologii

EdukacJr clementameJ 105

Pedagogika resocjalizacyjna 25

Zamowieri publicznych 6l
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Adminrstracj i publicznej 7l

Administracia stanu cywilnego t5

D.)rir(l/tr1'o n(ldatkowc 4l

Prawniczy.i gzyk angielskl J

Liczba sluchaczy studi6w podyplomowych

W loku akadernickim 2010/20| | na tJw[] studiowato 2350 sluchaczy studi6w podyplomowych.

W stosunku do roku poprzednicgo liczba sluchaczy studi(rw podyplomowych ulegla zrnnie.iszcrtiLr

(o 199 ostlb). Zmnicjszcnie liczby sluchaczy nie wynika z braku zaintcrcsowania kandydattlw ofcrtq
cdukacylnal uczclni w tym zakrcsic, alc przcdc wszystkirn z firktu ukorlczenia ksztalccnia pw.ez d .a1

grupq sluchaczy bezplatnych studi(rw podyplonrowych realizowanych w ratnach plojcktow
unijnych. l-iczbg sluchaczy studi6w podyplomowych w okresic trzech ostatntch lat akadcmickich
przcdstawia tabcla nr 16.
'labela l(r. Sluchaczc studi6w podyplomowych w latach 2008-2010

Rok akademicki Liczba sluchaczy

2008/2009 t096

2009/2010 2549

20 t0/20 | | 23 50

Studia podyplomowe realizowane w roku akadcmickim 2010/201I

W roku akadenrickim 20101201I rcalizowano 35 studi6w podyplomowych, co stanowi 36 %o pelnei

ol'crty edukacyjncj uniwcrs)4clu w tym zakrcsic. 8 studi6w podyplorno*'ych (por. tabela l7) bylo
czpsciowo lub calkowicie linansowanych ze (rodk6w zcwngtznych, co przckladalo sig na brak

odplatno(ci dla sluchacza studi6w podyplornowych lub znaczqce zrnnicjszenie odplatnodci dla

bcncficjcnta.

Tabcla 17. Studia podyplomowc rcalizowane w roku akadcmickim 2010/2011 linansowanc zc
(rodk6w zcwngtrznych

Wydzial Studia podyplomowe Uwagi

l:tZ Zit rtqdzani tr za sob itrn i ludzk t mt Projekt ,,Spr awny sarnorz4ti - lepsza

P'rlskir II be/nlirlrre dla bcnefitjerrtr.

[]ankowoii i ranki tirransowe t'r<rjekt .,Dydaktyka r Praktyka Kluczem
do Przyszloici bczplatne dla
benclicJentaNowoczcsne rnelody zarzqdzania w admlnishacji publicznej

MIIA w jaz. angielskinr

PrzedsiqbiorczoSi dla nauczycieli unrowa z Narodowyn Banktem Polsktm -
czQiciowa odplatnoSi sluchaczy

Mcchanizmy funkcjonowania strefy euro

PiP Przygotowujqcc do wykonywania zawodu nauczyciela
przedmiotow zawodowych

ProJckt,,Studia podyplomowc
przygotowuj4ce do wykonywania zawodu
nauczyciela przedmiotow zawodowych"
bezplatne dla benefi cienta

Prawa Prawo admrnistracyjne ProJekt ,,Sprawny samorz4d - lepsza

Polska ll" bezplatne dla bcneficjenta
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Absohvenci
Liczba absolwcntciw studi6w poclyplornou'ych systcmatycznic wzrast:t (por. tabclg llt) iw roku

akadcmickinr 20101201| wynosila 1..523 osoby (w por(rwnaniu z rokictn akatlcmickim 2009120l0
wzrosla o -327 os6b). /.nact.qcy wznrsl absolwcrrt6w wynika z systcnatyczncgo poszcrzanta

iaktualizowania prl.c./. uczclniq oli:rty cdLrkacyjncj w tynr zakrcsic uwzglqdnial qcc1

zapotrzcbowan ic rynkLr pracy.

Tabr:la 18. Absolwcnci studitiw ;xrdyplotttow yclt w latach 200tj-2010

Itok ukademicki [,iczba abs0lwent6w

:o()lt:009 1064

2(X)q120 t0 ll96

l0l(,,101 | l52l

NowoSci dotycz4ce studi6w podyplomowych
W roku akadcrnickim 20l0/20 | | powolano nastqpu.iqce studia podyplontowc:

Wydziaf Ekonomii i Zart.qd ztnilt
MIIA (w jgzyku angiclskin)
Zavty)z.anic w jcclnostkach samorzqdu tcryk)rialncgo

Planowanie dzialalno(ci MSP na rvnku globalnyrr

Psychologia w nrzqtl t.anitr

Zavqdzanic sluTbanri podatkowynri

Wydzial Filologiczny
Audiodcskrypc.ja i rctotyka praktyczna

Wydzial H istorvczno-Sttcjologiczny
H isloria. ku ltula- spolcczenstwo

Irtyka ifilozolia
7.art.4dz.rnrc wicdzq spolcczn:1 w komunrkacj i rynkowci

Wr rlzial Pcrlagogiki i l>sr chologii
Asystcnt rodzlny

Rodziciclstwo zastQpczc

Wydzial Prarva

StLrdia podyplomowc z zakresu prau,a ttpadlo(ciowcgo

Studia podyplomowe z zakresu przcciwdzialania przemooy w rodzinic intcrwcncja kryzysowa

Prawo wlasnoici intclcktualncj & Public Rclations w administracji i przedsigbiorczo(ci (lntclcctual

Propcrly Law & Public Rclations in Administration and Entrcprencuship)

Funduszc Unii Europc.iskicj

3.9. Zawodowa promocja student6w i absolwent6w

Podstawowymi obszarami dzialania Iliura Karier [Jniwcrsytetu w I]ialymstoku w roku

sprawozdawczym byly:
o Poradnictwo zawodowc - przygotowanic studcnt6w i absolwcnt6w do funkcjonowanta na

rynku pracy
o Poirednictwo pracy - wsp6lpraca z pracodawcami.

W zakresic poradnictwa zawodowego prowadzono: indyrvidualne rozmowy doradczc, doradztwo
grupowe - warsztaty, prezentacje, wyktady. Na podstawie informacji pozyskanych w trakcie
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spotkafi z klrcrtanri Biura oraz danych pochodzqcych 7. inlbrmacji pozyskanych z analiT.y

r,l'ypclnion)'ch pzcz studcnt6w ankiet, pracownicy biura wsp6lnic zc sludcntami (absolwcntanri)

okrc(lali dalsze firrmy wsp6lpracy. W zale2no5ci od potrzcb zaintcrcsowani otrzymywali
infirlnracjc i pomoc dotyczqcq: tworzenia dokurncnt6w aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy
kwalilikacyj nej, poszukiwania inlormacji o olcrtach pracy w kraju budowania clcmcnkiw
indywidurlncj ..icicuki kari.'ry' .

Z poradnictwa zawodou,cgo (grupowcgo i indywidualncgo) skorzystalo okolo 150 os6b.

W ramaclr po(rcdnictwa pracy pozyskano ponad 239 ot-crt pracy, w tym l4l ol'crt pracy stalej or r
70 olcrt pracy dorywczcj,2lS ol'crl progranr(rw prakLyk ista7y.

Z mo2liworici uzyskania kontaktu do pracoclawcy skorzystalo 468 os6b.

W roku akadcmickim 20l0/201 I zarcjcstrttwano ponad 50 tysigcy wcjdi na st()nq Biura Karier.

W wyniku podjqtc.j wsp6lpracy z (icntrum Ksztalccnia IJsl.awiczncgo w 13ialyrnstoku rozpoczqto

baclania lostiw i karicr absolwcnt6w Uniwcrs).tctu w Bialyrnstoku. W rokLr akadcmickim 20 | 0/201 |

przygotowano narzgtlzia do badari los6w absolwcnt6w i zcbrano 204 dcklaracjc uczcstnictwa

w badaniach.

Pracownicy Biura Karicr, prricz wymicnionych powyTcj dz.ialah z.rcalit,owali, w ramach II edyc.ii

Lctnicj Akadcmii Karicry. l5 warsztat6w z. zakrcsu rynku pracy oraz umicjgtno$ci
intcrpcrsona lnych. W warsztatach w t)glo rll.Jzial I l2 os6b.

4. Pracownicy Uniwersytetu

4.1. Nauczvciele akademiccy

W IJniwclsytccie w Bialynrstoku na stanowiskach nauczycicli akadcmickich zatrudnionych jcst 209

samodziclnych pracownik6w nauki, w tym 53 prof'csor6w zwyczajnych, l7 prof'csortiw

nadzwyczajnych z tytulcm. 122 profesor6w tiwll, l7 adiunkt6w z habilitacj4 oraz I asystcnl

z habilitacjrl. Ponadkr zatrudnionych .jest 676 innych nauczycieli akadcmickich (adiunkci, asystcnci.

starsi wykladowcy. wykladowcy, lcktorzy, instruktorzy i kustoszc dyplonrowani) (tabcla l9).

Tabcla I 9. Nauczyciclc akadcmiccy - stan zatrudnicnia na dzrcri 30.09.201 I r. (bcz os(rb

przcbywajqcych na urlopaclr rvychowawczych i bczplatnych)

Lp. Stanowisko Pelnozatrudnieni Niepelnozatrudnieni
Ocolc||r zatrudnirrri: 886 852 _t4

). I)racowuicy sanrodzielnl
w rynr:

20'7 )

Plofcsorowie zwyczalni 53

Profesorowic nadzwyczaini z tytulcm l6

l)rotesorowie UwB t21

Adrunkcr z hahilitacj4
t1

l. Adrunkci 292 2

4. Asystcnci 215 (w tym I z habilitacj4) t9

5 Starsi wykladowcy '70

o. Wykladowcy 36

'7. Lektorzy 26 l0
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9 Starszy kustosz dyplorl()wany

t0. Kustoszc (lyplomowani
2

'l'abcla 20. Nauczyciclc akadcmiccy wg jcdnostck organizacyjnych stan zatrudnicnia na dzich

30.09 201I r (bcz osrib przcbywajqcych rta utloperch wychowawczych i bezplatnych)

J€dnostka organizaci na Pelnozatrudnieni Niepelnozatrudnieni Razem

\\'ydzial Biologiczno-Chcrnicu ny t:9 t30

Wydzial Iikoronrii i Zxztli antit 6() t{7

Wydzial I'ilologiczry t35 IJ t4-l

Wytlzial Fizyki t5 -.] 5

Wldzial Historyc/no-Sociologiczny t09 4 lll
W,'-dzial Matcnratykr i Inli)rnratyki 15 75

Wydzial Prawa 99 4 t03

Wydzial Pedagogiki i Psychologii t05 lt4

StudiLrnr I'raktyczncj Nauki Jgzykdw Obcych 30 3 33

Studiunl WychowaDia Fizyczncgo i Sportu IJ

Katedra Tcologii l'rawostawncj 4 6

Katedra Teologii Katolickic j 5 5

Mulcunr Przvlodniczc

lJibliotcka Uni\,vcrsyteckir 2 2

Alliance lirancarsc 2 l
Wydzial Ekononr iczrro-lnlirrmatyczrrl' rt Wilnic l4 I t5

Wydzial Adrninistracji w Sicdlcach t3 tl
Rlzcnr li52 34 13lJ6

4.2. Pracownicy niebgd4cy nauczycielami akademickimi
W Uniwcrsytccic zatrudnionych jcst 620 pracownik6w nicbEdqcych nauczyciclami akadcntickimi
(pracownicy: adrninistracyjni, tcchniczni, bibliotcczni, obshtgi), w tym w administrac.ii centralncj
l5(r os(rb (tabclc 2l i 22).

Tabcla 21. Pracownicy niebqd4cy nauczycielami akadcmickimi stan na dzicri 30.09.20 | I r.

w osobach (bcz urlop6w wychowawczych i bezplatnych)

Jednostka
Orgar'izacyjaa

pmcowDrcy
administracyj ni

pracownlcy
techniczni

Pracownlcy
biblioteczni

pracownrcy
obstugi

o96lem

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
(Stacia'fcreiowa w Gugnach)

l0 35 4 23 (5.) 72 (s*)

Wydzial Ekonornii i Zarz4cJzama l2 5 ( 1.) 6 t2 35 (.r*)

Wydzial Filologiczny 1l

2t (3*) 4e (3 *)

Wvdzial Historvczno-Sociologiczny ll I 4
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WldTial Matcmotlk i ilnlbrnraLyki 7 s (2*) t7 t4+) 12 (6* )

W-v-dzial FizyIi 4 II 2 e (2*) 26 \24\

\\ rtlzirl Pcdax,rxiki i l)sluh,rl,rr-ii t6 5 (t*) r0 (l*) rs (2*) 46 (4*)

Wvdzial Prawa t9 4 7 r6 (2*) 46 (21\

tlibliotcka [] niwof sytcckir .l 3 55 n (2+) -t4 (23)

sPN.to I

SWI:iS I e (3 *) r | (3*)

Katcdra T cologii l'rawoslawncj I I .t

Kitedra l colosii Kablicliei
Oir oclek Allrancc filattcaisc I

Ccntrum Edr.Lkaci i Nauczycieli 2

Uniwersyteckie MLtzcuur Pt-zyt othticzc 2 (t*) 2 ( t.)

Archiwuur Uniwcrsytetu

Wydawnlct\!o
Lniwcrsvtetu w Bialymstoku

2 I l

Donly studenta 5 2l (6*) 2lr (6*)

Administrac]a centralna
ipracownicl obslugi

l-.10 (5*) 26 (4*) 156 (9*)

\\ lJzial F.konom iczrro-ln li'rrnal) czrt)
rv Wilnie

1l 2 (1.) U ( rx)

W]-'d./ia{ Adnlinistracji w Siedlcach

13iulo Prolektu
przy ul Srviclkowej 20

3 ( t.) .r ( I*)

Biuro Projeklu
przy ul War szauskiej 63

2 ( l*) 2 ( r.)

Biuro Plojcktu
przy ul Mickicrvicza I

,') 2

Proiekl ..llozNoJ pr zc,/ korllpeleDcie" I (l* i

Wschodni O(rodek Transl'eru
Tcchnologii

t0 l0

Ogulenr 264 0*) 75 (5*) e4 (rx) r87 (_i6.) 620
(5ln)

t u tym liczba os6b ratrudnionych w niepelnym wymiarzc czasu pracy

Tabcla 22. Pracownicy zatrudnicni w administracli cclltralncj

PmcownicY
admini stracyj ni

pracownrcy
obslugi

og6lem

Kanclcrz, Zastcpcy Kanclerza,
Kwestor, ZastQpca Kwestora

5 5

Dzial Rektorski 8 8

Dzial Informacji i Promocji 4 (r*) 4 (l*)

5b
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Zcspirl Radc6w Prawnych 2 2

Drial Dydakt)'ki i Spraw Studenckich l2 t2

Dzial Program6w Migdzynarodowych
i Wsp6lpracy t. T.agtanicq

5 5

Dzial Badari 4 1

D zill 7,arz.Edzani,r ProJcktani l0 (2r) r0 (2*)

I)1ial System6w Korrrputcrowych i Siect
'I 

c lcin lormatycznyc h

Dzial Spraw Osobowyclr 6 6

I)zial Spraw Socjalnych
tOsh\lck W\ locrynkrru y u l'loskacht

3 s (2*) 8 (2*)

Dzial
Zarnrjrvieri I'ublicznych

5 5

Sarnodzielne Stanowisko Gl6wny Spccjalista
ds Szkolnictwa Wyzszcgo

2 2

Sanrodzrelne Stanowisko Starszy Specjalista

ds Analiz Ekononriczno-Finanso*'yclt
I

Audylor welvnQtrzny

Dzial Plac 5 5

Dzial lrinansowy- 9 9

Dzial Kosaciw i Przychod6w 9 9

Dzial Inwcntaryzacji i Rozliczcti 5 5

Sanrotlzielna Sekcja Ibdatk6*, i UbezPicczen
Spolecznych

l l

Dzial luwestycji i Remont6w 7 7

Dzial Obslugi lechnicznc-i I 5 6

Dzill,\dnrinistracyjmr-Cospodarczy 5 I3 (2*) I8 (2*)

Dom Pracy 1-w6rczej w SzcTecinowic

Samodzieha Sekcla - Kancelaria ()g6lna I 2 -l

Sunrodzielna Sekcja cls bhp i ppoz 3 ( r*) 3 ( l*)

Sanrodzielna Sckc1a Ochrony Informacji
Niejawnych i Spraw Obronnych

2 ( t*) 2 (t*\

Samodzielna Sekcja Multimedialna l 3

Razem r30 (5*) 26 (4*) 156 (9.)

* w tym liczba os6b zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy
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5. DzialalnoSd naukowa

5.1. Finansowanie badan

Uniwersytet w tlialyrnstoku w roku 2010 otrzymal na prowadzcnic dzialalnoScr naukowo-

badawczoj 6rodki linansowc w kwocic 10 280 986 zl (2. czego 55,89% stanowila dotacia

Ministcrstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzslcgo, 40,60')/o (rodki uzyskanc w ratnach projckt6w

badawczych finansowanych przcz MNiSW, z,aA 3,5|"k pracc badawczo-uslugowc t.amzwianc przet.

innc podmioty).
Srodki linansowc otrzymanc na poszczog6lnc rodzajc dzi.r{alnodcr badawczc.i przedstawia tabcla
')?

Z dotacji podmiotowcj Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na dzialalnodi statutow4

w roku 20 10, otrzymanej w kwocie 2 006 122 zl, finansowane byly 132 tematy badawcze. W 201 |

roku Srodki finansowe przeznaczone na dzialalnoii statutowq wynoszq 1969519 zl, z crcgo
finansowane sq 142 tcmaty badawczc.
Finansowanie dzialalno6ci statutowcj podstawowych jcdnostck organizacyjnych uczelni w roku
20l0l20l I oraz katcuorie naukowe iednostek przcdstawia tabela 24.

Tabela 23. Finansowanie badai

Rodzaje dzialalno5ci badawczej

Kwota brutto

wzl
Liczba

zadfit

badawczych

DzialalnoSc statutowa (BST) 2 006 t22 t32

Lladan ia wlasne (BW) s l4 000 139

Prqckty badawczc - granty (GR), w tym:

wlasnc
promotorskie
habilitacytnc

2 482 804
2267 650

130 914
84 240

78
59
l6
3

Projckty zamawianc l 205 000 I

Prolekty rozwojowc 481 240

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszcgo 164 0ut3 2

Finansowanie wsp(tlpracy naukow'ej z zagranic4, w tym :

. dofinansowanie koszt6w udzialu w Programach Ramowych UE

. tlnansowanie wsp6lpracy zagranicznc.i niewsp6lfinansowancj
zc irodk6w zagran icznych

249 97 5

83 355

166 620

4
2

2

Inwcstyc.jc aparaturowc 2810000 3

Prace badawczo-uslugowe z.lcconc prz.ez. inne podmioty 361 7 57 5

RAZEM r 0 280 986

56
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' l a6cla 24. F i nansowan ie dzialalnoici statutowcj i katcgoric naukowo

W ramach dotacji MNiSW na badania wlasnc, otrzymanej w roku 2010 w kwocie 514 000 zl'
zostalo sfinansowanych 139 temat6w badawczych. Rok 2010 byl ostatnim rokiem finansowania

badaf wlasnych. W 20ll roku uczelnia otrzymala dotac.iQ cclowq na prowadzcnie badafi

naukowych lub prac rozwojowych oraz zadah z nimi zwiqzanych, sluZqcych rozwojowi mlodych

naukowc6w oraz uczcstnik6w studi6w doktoranckich finansowanych w wcwnEtrznym trybic
konkursowym (BMN) w kwocie 421 684 zl, z dotac.ii tej finansowane sq74 prqckty badawczc.

W roku 2010 zlolono 96 wniosk6w o finansowanie projckt6w badawczych (grant6w), z czcgo
podpisanych zostalo 25 um6w o realizacjg projekt6w badawczych na lqcznq kwotg - 2 813 500 zl'
W roku 201 | zlo|ono 49 wniosk6w (w tym 4 wnioski w ramach Narodowego Programu

Humanistyki), z czego zawarto 20 um6w na kwotg 2265 740 zl. W roku 20ll w UwB
realizowanych jest 76 projekt6w badawczych (GR), w tym:

. 57 projekt6w badawczych wlasnych

. I 5 projekt6w badawczych promotorskich

Lp. Nazwa jednostki

Kategoria Kwota dotacji

wPLN

Kwota dotacji w

20lf w

stosunku do roku

2010 w 16

2010 20ll 2010 20ll

2 .l 4 5 o 7

I Wydzial B iologiczno-Chern iczny 875 9 t6 843 r97 96,3

Instytut Biologii 2 2

Instytut Clhcmii 2 2

2. Wytlzia I llkonom ii i lav.qdt.rnta 3 3 69 000 74 873 108,5

3. Wydzial Filologiczny 2 2 167 618 t75 I l8 104,5

4. Wydzial I listoryczno-

Socjologiczny

I 3 275 047 269 990 98,2

5. Wydzial Maternatyki

ilnformatyki

3 3 136 160 l]7 358 100.q

6. Wldzial F izyk i 3 122 069 lt7 490 96,2

7. Wydzial Pedagogiki

i Psychologii

2 3 128 496 t40 664 109,5

tt. Wydzial Prawa 1904t6 r89 514 99,5

9. Wydzial Ekonomiczno

lnformatyczny w Wilnic

3 5 4t 400 l9 315 16,7

t0. Wydzial Administracji

w Siedlcach

0 2 000 o

Razem 2 006122 I 969 519 98,2

39
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. ..1 projckty badawczc habilitacyjnc

. I projckt badawczy rozwqowy.
W roku 2010 w ranrach progranr6w okrcilanych przcz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszcgo na

finansowanic uczcstnictwa w progranric ,,Wsparcic migdzynarodowcj tttobilno(ci naukowctirv"
otrzyuraliSmy kwotq l(r4 000 zl. w roku 20ll kwota ta wynosita .'}9 000 zl. W 20ll rokLr clo

l\{NiSW zlozonc zostaly 3 wrrioski o prt,y tnanie 6rodk6w na uczcstniclwo w progratnic,,Mobilno6i
Plrrs" oraz 4 wnioski o przyznanic stypcndium naukowego dla wybitnych mlodych naukotcrju.
.leJcrr rrrri,'sck trrsllrl prrzrlr*ni( r,'/pltt/()n)'.
[]czclrria na dollnrrrsowanic kosztciw udzialu w I'rogramach l{arnowych [JIr w loku 20l0 otrzyrnala

dolacjg z MNrSW r.v wysoko(ci lil 355 21. W 20ll roku kwotr olrzymdtlc.i clotacii uynosi
ti0 925 zl. l.'inansowanie wsptilpracy zagrrniczne'j n icwspcilli nansou,anc.i ze Srodk(rw zagranicznych
w loLrr 2010r,rvlosilo l(t6 62() t.l. zai w 20ll r. 3tl 38021.

W 20l0 r. Uwli otlzyrnal dotac.ig cclowq na zakup aparatury z funduszu Naukr i'l'cchnologir
Polskic.i *'krvocic 2 595 000 zl oraz215 000 zl z MNiSW. W 201I roku otrzymaliSmy z Futtdusztt

Naukr r Tcchnologii Polskicj ku'otq | 9tt0 000 zl.

W rtrkLr 20ll Ilniwcrsytct w Bialyrnstoku zlLt),.y| do MNiSW 7 wniosk6w o llnansowattic lub

dofinansowanic planowanvch zakupriw aparatury naukowo-badawczcj na rok 2012 na kwo19

5 98tl 000 zl oraz.icden wniosck na inwcstyc.jc bttdowlane w kwocie 7'79 132 z.l.

l,qczna waftoSi zakupionc.j w roku 2010 aparatury naukowo-badawczcj, niczaloZnic od ltildcl
f inausowania wyniosla 2 317 000 zl, w tym:

Warto(i zakupioncj aparatury w 201 I roku wynosi 9 261 000 21, w tyrtt:

. Wydzial I) iologiczno-Chcmiczny

. Wydzial lrizyki

e Wydzial l) io logiczno-Chem iczny
t tvm BioNunoTechtro

. Wydzial lrizyki

ttl7000zl
| 500 000 zl

7 329 000 z.l

7 297 000 zl
| 932 000 zl

W 2010 roku wykonano 5 prac badawczo-uslttgowych zlcconych prz.cz. innc podmioty na kwolg
361 757 t.l.
W 20l l r. Fundacja na Rzccz Nauki Polskicj w ranrach programu..lloming I)lus" plzyznala (rodki

tlnansou'e w kwocic 790 4014 z.l na dolinansowanic projcktu olaz stypcudium naukowcgo.
W 2010 r. do Fundac.lr na llzccz Nauki Polskicj zostaly zlolonc'1 wnroski o slypcndiunr S-l-ART

dla rnlodych naukowcriw. w 20l l r. zlo2ono jcdcn wniosck z progral)ru TEAM orazjcdcn wniosck

z prograrnu POMOST.
W 20 l0 r. Instytut Chcrnii z.lolyl do [Jrzgdu Patcntowcgo dwa wnioski o udziclcnic patcnttr.

W roku 2010 zorganizowano warsztaty na tcmat korncrcjalizacj i badari naukowych i ochrony
wynikriw pracy intclcktualnc.j. W warsztatach brali udzial pracownicy uniwersytstu- jak ltiu'nie2
pracown icy innych uczclni bialostockich.

5.2. Rozw6j naukowy

Uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania

Uniwcrsytct w Ilialymstoku posiada l0 uprawnieri do nadawania stopnia doktora i 4 uprawnicnia
do nadawania stopnia doktora habilitowancgo.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora:
. Wydzial B iologiczno-Chemiczny, lnstytut Biologii od 1997 r. do nadawania stopnia

naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinic biologia.
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Wydzia{ l} iologiczno-('hcnr iczny od 2000
eherrr iezlrye h r'r dl.cyplin ic chcn r iir.

Wydzial likonomii i Zarzrldzania od 1990

ckononricznych w zakrcsic ckonttnrtt.
Wydzial lilologiczrry od 2000 r. do nldawarria stopnia traukowcgo doktora trattk

hurnanistycznycl.t w dyscyplinic.jqzykoznru'stwo.
Wydzial lrikrlogiczny od 200(r r. do nlclalvania stopnia n:tukowcgo doktota nauk

hunranistyezrrych vu' dyscyplinic litcraturoznawstwo.
Wydzial lrizyki od 1996 r. do nadawtrnia stopnia naLtkowcgo doktorr nauk lizycznych
w dyscyplil io lizyka.
Wydziai I lisloryczno-Socjologiczny, Irstytul lliskrrii od 1993 r. do ttatlawanir stoptria

naLrkorvcgo doktora nauk humanistycznych w zakrcsic historii.
Wydzial Ilistoryczno-Sociologiczny od 2007 roku do rradawania stopnia rtitukowcgo tloktora

nauk humarristycznych w dyscypl inic socjologia.

Wydzial I'rarva od 1994 r. do nadawania stoptria naukowcgo doktttra rtauk prawttych

w zakrcsic prawa.

Wydzial I'cclagogiki i l)sychologii od 1995 r. do nadawattia stoptria naukowcgo dokkrra nauk

hunranistycznyclr w zakrcsie pcdagogrki.

Upralvnicnia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowancgo:
. Wydzial Prawa od 1997 r. do nadawania stopnia doklora habilitowancgo

w zakrcsic prawa.
. W)'dzial likonomii i/lrtqdzania <td 2002 r.

nauk ckononricznych w zakrcsic ckonornii.
. Wydzial B io logiczno-(lhem iczny od 20 | 0 r.

r. do nadawania stopnia naukowcgo dokttra Itauk

r. do nadawania skrpnia naukowcgo dokkrra rrauk

do naclawania sbpnia doktora

do nadawania stopnia doklora

ruauk prawnych

habiliklwancgo

habilitowancgo

habilitowancgo
w dyscyplinic biologia.

. Wydzial H istoryczno-Soc.iologiczny od 20l0 r. do nadawania skrpnia doktota
w tlyscyplrn ic historia.

Stopnic i t-Y"tuly naukowe

Nauczyciclc akadcmiccl', kt6rzJ- w roku akademickim 2010/201 l otrzl"mali tytul naukowy:
o prol'. dr hab. ('czary Kuklo - Wydzial H istoryczno-Socjologiczny
o prol. dr hab. Kazimicrz Trzqsicki - Wydzial llistoryczno-Socjologiczny
o prol. dr hab. I lalina Swiqczkowsl<a - Wydzill Prawa
. plol'. dr- hab. M ichal Andrze.i Gruszczyriski Wydzial I) io logicztro-Chem icztty

Nauczycicle akadomiccy, kt6rzy w roku akadomickim 2010/2011 otrzymali stopicri naukowy
doktora habilitowan€go:

. dr hab. IJrszula Golaszcwska-Kaczan Wydzial Ekonomii i Zarz.q,Jzania

. dr hab. Barbara Anna Roszkowska-M4dra Wydziat likonomii i /'arzqdzania

. dr hab. Kamila Joanna lludrowska Wydzial Filologiczny
o tlr hab. El2brcta DEbrowicz - \N ydz.ial lrilologiczny
. dr hab. Bcrnadctta Maria Puchalska-D4browska - Wydzial Filologiczny
. dr lrab. Joanna Usakicwicz \N ydz.ial Filologiczny
o dr lrab. Andrei Stupakevich Wydzial Fizyki
. dr hab. Zbigniew Jan KaZmierczak - Wydzial Historyczno-Socjologiczny
o dr hab. Robe( Poczobut - Wydzial Historyczno-Socjologiczny
o dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska Wydzial Historyczno-Socjologiczny
o dr hab. El2bieta Jaszczyszyn - Wydzial Pedagogiki i Psychologii
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dr hab. Agnicszka Balbara Malarcwicz-.lakubtiw Wydzial l'rawa

dr hab. l:|azyli Doroszkicwicz' Katctira'['cologii Prawoslawnc'i

Nauczycicfc akademiccy, kt(irzy w roku akldcmickim 20101201I otrzymali stopiefi naukowy
doktora:

. dr Marck f]:rrkrszcwicz -Wyclzial l] iologiczno-('ltcln iczny

. dr.lulita Malc'iko Wyclzial Il iologiczrxr-('hctn tczrty

. dr.lacck Matcinkicwicz Wydziitl Ill\()l1otlrii i /.ttr rl1'Jtlttttr
o dr (lra2yna ()haryton iuk-M ich ic' j Wydzial Irilologiczny
. dr.lacck Parlyka Wyclzial Irilologiczny
. dr.loannaSrnakulska Wydziallrikrlogicznl'
o dl Katarzyna Zirnnoch Wydzial lrilologiczrry
. dl Kzysztol' (iaw ryluk ..Wydzial If izyki
. dr tJrszula AblaZcrvicz-( itl rr icka Wydzial llistoryczno-Socjologiczny'
. drSlarvolnirIlartnicki WyclzialIlistoryczno-Sociologiczny
. dr Lukasz Nicwiriski Wydzial I liskrryczno-Soc jologiczny
o dl Ircncusz Saclowski Wyclzial lliskrryczno-Socjologiczny
o dr Alicja Zau,istu*,ska-S:rclorvska Wydzial IIistoryczno-Socjologiczny
o dr Marta lJorowska Wyclzial Matcrnatyki i Inlbrmatyki
o dr Agata Bczubik Wydzial Matcrnatyki i Inlilrrratyki
o dr Marcin Makor.vski Wydzial Matcrratyki i Inlirrnratykr
. dr LJrszula Ostirszcwska Wyclzial Malcnratyki i Inlirrntatyki
o dr Krzyszto l' I)etclczyc Wyclzial MatcrnaLyki i Inlbrntatyki
. dr Elzbieta llalaburda Wydzial l)cdagogiki i l'sychologii
o dr Katarzyna Skok Wyclzial l)cdagogiki r l)sychologii
o dr Alina Szl+arc-Adamiuk Wydzial l)cdagogiki i l'sychologii
o dr Macic'i [:tcl Wydzial l)r'awa

. dr Katarz) na Doliwa Wydzial l)rawa
o dr l)iotr Kolodko W-vdzial I'rawa
o dr Zotia Zauadzka Wydzial l)r'awa

a

o



t\t llialr'tltt)k| Sp,1 to:ddnit : d:tutulnoi.i , tokx ak ktur'kt )010t)01 I

Tabcla 2-5. Stopnic i tytuly naukowc uzyskane przcz pracowniktiw UwB w roku akadcnrickirn
20t0t20t I

Jcdnoslka olgrrnizacyjnit

I)okloraty llahilitrLjc

Ee

u/yskano przez
pracor,vnikirrv

Lrcrclnl 1E,9e

r:9

Ea

.o

Wyclzial Iliologictno-Chcmiczny 2

Wvdzial Prawn 0 4 -l
,l

Wldzial I'lkononrii i 7.arzi1<U iutitr '7 4 2

Wyd zia | | iistoryczno-Soc'iologiczn) a 3 .] -l
'l

Wydzial lrilyki

Wydzial I)cdagogiki i I)sychologii
,1

\\ ldzirl l'ilt'logicznl 1 1 -l

Wldzial Matcnlalyki i Inlbrrnatyki ) 5

Katedrrr l c,rlogii Prcvrosl:ru ne'i

Razcrtt 40 I.l t2 5 t0 t3 4

5.3. Publikacje i konferencje

Publikacjc
Liczbq publikacji naukowych placownik6w UwB w czasopisrnach z listy Ministcrstwa Naukr

iSzkolnictwa Wy2szcgo z podzialcm na wydzialy oraz liczbq punkt6w uryskanych w roku

akadcnrickim 20ir01201| przcdstawia tabcla 26. Liczba recenzowanych publikacji nieznacznie

spadla w stosunku do roku ubioglcgo. alc iloSi uzyskanyoh punkt6w jcst na poziornic roku
ubicsloso.
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Ko n fcrcncj e
W roku 2010/2011 zorganizowano na Uniwcrsytccic w Bialynrstoku 62 konlbrcncle (tabcla

27). W sbsunku do roku poprzedniego wzrosla liczba konlbrcncji m igdzynarodowych.

6. Wsp6lprac z zngralicq
6.1. Mipdzynarodowa wsp6lpraca naukowa

tlniwersytct w Bialymstoku ma podpisanc 42 urnowy o wsp6lpracy naukowej z pafincrami
7.agf antcznymt.

W roku akademickim 20 | 0/20 | | zostalo podpisanych 6 umirw z podanymi niTcj partncrami:
. Panstwowynr Uniwcrsytctcm w Baranowiczach (Rcpublika Bialoruj),
. Paristwowym Uniwcrsytctcm im. P. M. Maszcrowa w Witcbsku (Republika Bialoru6),
. Dalekowschodnim Wydzialcrn Rosy.iskicj Akademii Nauk, Instytutcm Biologii iNauk

Przyrodniczych (Fcdcracja Rosyjska),
. Instytutcm Fizyki Mctali Oddziafu tJralskiego Akademii Nauk Rosji (Fedcracja

Rosyjska),
. School of Business Administration Turiba (l-otwa),

r Poludniowo-Zachodnim Uniwersytetem Nauk Politycznych i Prawa (Chitiska
Republika Ludowa).

Zrealizow anych zostalo 960 wyjazd6w sluzbowych:

Tabcla 27. Konlcrcncjc zorganizowano przcz wydzialy [Jwl]
Wydzia.l
Katedra

Konferencje
kajowe

Konferencje
migdzynarodowe

Konferencje
studenckie

Biologiczno C hcmiczny 4 I

llkorornii i Zarzqdzania 4 1

I'ilologiczny ) 3 .l

IIlsloryclno Socjologiczny 4

Matematyki r Inlirrnratyki I

Fizyki

I'edagogikr r Psychologii 3 1

Prlul 7 '1 6

Lkonorrriezrrr' In lirrnlillyc/ny w Wrlrrrc

Katctlra Teologrr Katolickicj -l

Katcdra Teologii I'rawosl wnej

Razcm 20 Itt
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. 247 (w tym 2ll studcnttiw) na konlbrcnc.ic rratrkowc,

. 267 (w tym 25 studcnti)w) nau kowo-badawczych,

. 44(t w cclu prowadzcnic zaigi na trilii UwU w Wilnic.
lJniwersytct w Bialyrnstoku go(cil 74 cudzozictnctiw. w [ym:

. 3fl w ranrach podpisanych umirw (w lym 2tl sludcntriw),
o -J6 tra zaproszcllta.

W roku akadcnrickirn 2010/201 | na [Jniwcrsytccic w ]3ialyrnstoku przcbywalo:
o 2 studcntow (obywatcl Litwy i obywatcl licdcracji f{osyjskicj) studiriw doktoranckich,

stypcndyst(rw Rzqdu RP,

. 2 stypcndyst6w (obywatcl llcpubliki Ilialtrrusi i obywatcl Fcdcracji Rosyiskic.i)

na 9-rricsigcznynl stazu w ratrach VII cdyc.ji I'rogranrtr StypcndiaIncgo ltzqdtr I{P

dla Mkrdych Naukowctiw,
o 3 pracownik6w (obywatcli l.itwy) Wydzialu likonom iczno-ln lirrtnatyczrtcgo I-ilii Liwll

w Wilnic, kttirzy otrzynrali stypcndium Rzqdu RP i uczcstniczyli w sctrinariach
doktoranckich,

o I l-aurcal Nagrody t-wa Sapichy, obywatcl Rcpubliki Biabrusi.

6.2. Wymiana miedzynarodowa w ramach programu LLP-
Erasmus

Ilok akadenricki 2010/201 I byl dwunastyrn rokicm uczcstnictwa naszc.i uczclni w programic

LlP-Erasrnus. W ranrach progranru uczclnia ma podpisanc unrowy bilatcralnc z 99

uczclnianri parlncrskirni z Unii liuropcjskic.i oraz 3 uczclnianti szwa.icarsk irn i.

Llniwcrsytet w Ilialynrstoku otrzynral z budlctu pR)grauru LlP-llrasnlus zarz,qtltancgo przcz

Komisjg Europc'jskq grant w lalczncj wysoko(ci 346 1150,00 EUR, w tynr:

. 244 000llUR z przcznaczcnicnr na wy.iazdy na studia (SMS)

. I | 500 F.UR t. prz.ct.naczcnicnr na wyjazdy na praktykg (SM P)

t 26 400 I]UR z przcznaczcnicm na wy.iazdy nauczycicli w cclu prowadzcnia za.lgi

dydak tycznych (STA)

l6 100 IIUR t. prz.ctnaczcnicrn na wy.jazdy w cclach szkolcniowych (STT)

2tt ti50 EUR z pvctnacz.cnicrn nl organizucjq wylniany studcnt6w i pracowniktiw
(oM)

Wyjazdy student6w na studia (SMS), praktyki (SMP) i przyjazdy studcnttiw
zagranicznych
W roku akadcnrickim 2010/2011 na studia za granica w ramach Prograntu LlP-Erasntus
wyjechab 104 student6w [JwB, na praktyki 21, a przy.icchakr 39 studcnt6w zagranicznych.

w tyni I osoba ,,ficc-movcr".

W yjaztJy i przyjazdy studcnt6w z poszczcg6lnych wydzial6w przedstawia tabcla 2[1.
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Wydzial SMS wyjazdy
studcnt6w na studia

SMP wyjazdy
studcnt6w na
praktyki

Przyjazdy student6w
na shrdia

Biologiczno-
(ihcrniczny:
- biologia
- chcmia

5 0 .l

2

3

0
U

2

I

Ekonomii i

ZarzqrJzania
20 6 9

Filologiczny:
- lilologia angiclska
- lilologia lrancuska

tilologra polska

lilologia rosyiska

27 I I

l3 0 I

l U (.1

2 0 0

I 0

H istoryczno-
Socjologiczny:
- historra

- sociologia

t2 U 6

I 0 2

ll 0 3al,,liccmovcr"

Matcmalyki i

Inlbrmatyki:
- lnatcmatyka
- inlormatyka

0 3 ).

0 0

U 3

Pcdagogiki i
Psychologii

9 I 0

Prawa JI 8 l8
Razcn.r 104 2l 39

IlDn tN tet r lttdlt nsto|u - \pror olontc : rltutukon i t tuktt ok .lctn kint2010/2011

Tabcla 2U. Wy1azdy i przylaztJy studcnt6w

Kwota 244 000 EUR z przcznacz,cnicm na wyjazdy na studia (SMS) zostala w caloSci

wykorzystana na wyplatg stypcndi6w studcnckich. Ostatcczna kwota micsiqczncgo

stypcndiurn wyplaconego studentom. po uwzglgdnicniu dodatkowych (rodk6w finansowych
plzyznanych z Agencji Kra.io*'ej, wyniosla:

o 452 EUR - krajc grupy I (Dania, Finlandia, Francja),

o 400 EUR krajc grupy 2 (Austria, Bclgia, Grccja, Hiszpania, Holandia, N icmcy,
I)ortugalia, Wlochy).

. 348 l-lLlR kraje grupy 3 (llulgaria, Czechy, [istonia, I'itwa. Lotwa, Slowenia.'l'urc.ia'
wcgry).

Niczalc2rrie od otrzymanego granau z tJE wydzialy dolinansowaiy ze swoich bud2et6w

wyjazdy studcnt6w na studia kwotq w wysokodci 8893,18 IiUR, w tym:

4042,85 EUR W ydzial Ekonomii i Zazqdzania

2971.0 | F.UR Wydzial Filologicznl:
o 1606,57 EUR filologia angiclska
. 536,03 EUR filologia francuska
. 84,98 EUR filologia polska
. 743,43 EUR filologia rosyjska

9l1,75 EUR - Wydzial Pedagogiki i Psychologii
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967,5 7 litJIt Wydzial Prawa

Kwota 3|500 I1UR z przeznaczcnicm na wyjazdy na praktykE (SMl)) zostala w caloSci

wykolzystana na wyplatg stypcndiriw studcnckich.

Prz.cwalaly wyjazdy 3-miesiqczne, ale byly takTc wylazcly dluzsze (2 wy.iazrJy (r-nricsigcznc,

I wyjazd 4-micsigczny).

Kwota nricsigczncgo grantu wyplaconcgo studcntom wy,cTdzajqcym na pfaktyki wynosila:

o 420 litlR kra.ic grupy I (Francja, Wiclka tlrytania)

. 400 tltjIt klalc grupy 2 (Hiszpania, Malta, Nicrncy, Poftugalia, Wbchy)

. 333 lltjR - krajc grupy 3 (Estonia, l,itwa, Runtunia, Slowacja, Wggry)

W ranrach programu LLP-Erasmus na caly rok akadcrnicki przyjcchakr 2l studentirw.

W scmcstr./c zinrowym studiowalo lqcznic 33 studcnt6w (w tym 12 tylko w scnlcstrzc
zinrowynr), w sor'ncstrzc lctnim: 27 sludcntirw (w tynt 6 tylko na scrncstr' lctni). 5 os6b

przetJlu!.ylo pobyt na drugi semestr. Bykr 2 | kobict i 18 ngi.cz.yzn.

Wyiazdy i przyjazdy nauczycieli akadcmickich w cclu prowadzcnia zzigt
dydaktycznych
W roku akadcrnickirn 2010/l I z wykladarni do uczclni partncrskich wy'icchab 35 nauczycicli

akadernickich naszcgo uniwersytetu. a przyiechalo | | obcokra.iowc6w (tabcla 29).

Tabcla 29. Wyjazdy i przyjazdy nauczycicli akadcmickich w cclu prowadzcnia zajqi
dydaktycznych

Na rcalizacjE indywidualnych wyjazd6w kadry dydaktyczncj (STA) UwB otrzymal z Agencji
Krajowcj grant w wysokodci 26 4OO EUR. Zostal on w caloici wykorzystany. Srcdni grant

prz)?adajEcy na I nauczyciela na tydzicrt wyni6sl 800 EUR (wyjqtek Czcchy, Estonia,

Slowacja, l-otwa - 650 EUR; Litwa 550 EUR). Regulq byly wyjazdy jednotygodniowe

z rcalizacjq 5-8 godzin zajpt dydaktycznych.

Wydzial STA wyjazdy nauczycieli
akademickich w celu
prowadzcnia zajQ6

dydaktycznych

Pnyjazdy nauczycicli
akademickich w cclu
prowadzenia zaj96

dydaktycznych

Filologiczny:
- lrlologia angiclska

- filologia lia ncuska

- lllologia oolska

6 U

4 U

(,

t)

H istoryczno-Socjologiczny:
- hisbria

- socjologia

l9 2

l3 2

() (,

Matcrnatyki i Infbrmatyki:

- inlbrmatyka

0

U

Pcdagogiki i Psychologii 5 3

Prawa 4 6

Razcm: 35 ll
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Wyjazdv pracownik6w w cclach szkolcniowych (STT)

W roku akadcmickim 2010/ll 2l pracou,nik6w UwB wyjcchalo w celach szkoleniowych do

insty4ucji zna.idujqcych si9 u' Unii Liuropejskie-j. Ildzial pracownik6w poszczegtilnych

.jcdnostcl< organizacyjnych uczclni przcdstawia tabcla.

l'abcf a 10. Wyjaz.tly pracownikirw w cclach szkolcniowych

Wydzial 20101201|
I ilologiczny
- lllologra polska

3

Fizvki
H istclryczno-Socjologiczny
- h istoria

:!9-.191!g'a _.
I'cdagogiki i Psychologir

4

2

2

2

Prawa 4

SPNJO 4

Bibliotcka 2

DPMWZ
Razcnr: 2l

Na rcalizacjq wyjazd6w pracownik6w w cclach szkolcniowych (STT) uczclnia otrzymala

z Agcncji Krajowcj grant w wysokoici 16 100 E[JR. Zostal on w caloici wykor;/ystany.
Srcdni grant przypadajqcy na jcdncgo pracownika na tydzicri wynit'rs'l 800 Iil.JIi, z wyiqtkicrr
vnyjazd(rw do Czcch, Estonii, Slowac.ii - 650 liLJR. na Lilwg 550 liLJR. Regtrlq byly wyjazdy

.jcdnotygodniowc.

Organizacja wymiany student6rv i nauczycicli
Na dcrlinansowanic dziaiari zwtqz.anych z organizacjq wyrriany studcnt6w i pracownik6u,'
(OM) uczclnia otrzynrala z tJnii Fiuropejskie.i grant w wysokofci 28 850 IIUR. Zc (rodktiw

tych dolinansowano nastqpLr jqcc dzialania:
r 4 wizyty monitoringowc do nastppuiqcych uczelni partncrskich:

- Univcrsita degli Studi di Vcrona. Wbchy (l VliRONA0l) lnstytut Hiskrrii
- Univcrsita degli Studi di I'isa. Wlochy (l PlSn 01) Wydzial Plawa
- Univclsidad dc Murcia, Hiszpania (E MURCIA0l) Wydzial I'izyki
- Universidad dc [)eush, Iliszpania (li) - Wydzial Prawa

o wizytY przygoto\r'awcze:
- Polytcchnic Instituto ol'Sctubal, Porlugalia Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- LJniwcrsytet l.yon III. Irrancja - Wydzial Prawa

e koszty delcgacji 6 ostib na kontbrcncjach krajowych
o spotkania intcgracyjnc dla studcnt6w zagranicz.nych, koordynatorow, pracownikow

DPMWZ:
. kolacja intcgracyjna w rcstaurac.i i,,T rzy po trzy", 09. I 1.20 l0 - 47 os6b
. spotkanie wigilijnc, 09.12.2010 - 59 os6b
. kulig, Supradl, 04.12.2010 42 osoby; organizator - studenci z kola YES z Wydzialu Prawa

. kulig, Pomigacze, 01.02.201I - 40 os6b; organizator - DPMWZ

. spotkanie studcnt6w zagranicznych w Polsce, Lublin, 3-5.06.2011 - l8 student6w z UwB

. spotkanic pozcgnalnc dla zagranicznych student6w Erasmusa, 17.05.201I - ok. 40 os6b
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wvciccrka do lliak\,",ic7y, 21.05.2ol I 35 osob

dofinansowanic do kosztirw utrzyrnania dla 4 studcnttiw Wydzialu Praw'a lvy'iczd2ajqcych

na Urrivorsidad dc Dcusto, Hiszpanra w ramach Intcnsive Programmc

9 urntiw zlcccri dla osilb wykonui.lcych nadprogranlowc pracc administracyjnc zwi4zanc

r proSrrnrcl'n L L P-lrrastn us

dodalck spcc'jalny tlla koordynakrra uczclniancgo w zwiqzkLr z pelnionq przcz nicgtr

lunkc j11

slinarrsorvanic k Lrrsirrv.jgzykowych hiszpariskiego i*'loskicgo dla li sttrdcnt6u

kurs-lqzyka polskicgo tlla zagranicznych studcnt6w Irrasrnusa w sclllcstlTc ,/irl](t\eylll

ilctninr
zakup plarru miasta Bialcgostoku i rozm6wck polsko-angiclskich dla przy;czd7:tlqcych

studcnkiw IlastrLrsa 50 cgz.

druk spccjalncgo lliulctynu Wydzialu Prarva dotycztlccgo wyjazd6w zagranicznych

w ploglamic Erasmus 500 cgz.

sklad, larnanic i szata gtalicznzr spccjalncgo lliuletynu Wydzialtr Prawa

zakup ksiqlck do bibliotck poszczcg6lnych wydzial(rw na potrzeby pwy.icLd)l.it1cycl't

studcnt6w Erasnrusa
. .,,akup rnateriakiw biurowych na potrzeby I'rogratru l.LP-Frasrrus.

6.3. Inne programy migdzynarodowe

W roku akadcrrickirn 2010/201 | w UwB byly rcalizowane nastgpujqcc pro.jckty:

o FAN'I-OMAS "Fcrntosccond opto-magnctist'tl and novcl approachcs k) ultlalhst
nrrgnctisnr at lhc natroscalc" - w rantach 7. Programu I{atnowcgtl. Kicrownik prac:

prol. Andrzc'i Mazicwski. Wydzial lrizyki. ('zas trwania pro.icktu: 01.l0 200li-
30.09.2012. Warto(i projcktu dla UwB: l6l 212,(r8 EUR.

o TI.,(' "Thc Environmcntal Impact of Conqucst, ('olonisation and [tcligious
Convcrsion in thc Mcdicval Baltic" - w ramach 7. Progtarnu Ratnowcgo. Kicrownik
prac: dr Macie.i Karczewski. Wydzial I listoryczno-Soc.jologiczny. Czas trwania
proicktu: I . | 0.2010 - 30.09.2014.

Intinratc Partncr Violcncc against Eldcrly Womcn w ranlach Progranru I)APIlNIl
IIL Kierowrrik prac: dl hab. Malgolzata Halicka. Czas trwania prtrjcktu: 31.12.200u-

30. 12.2010. Warbia proiektu dla UwB: l5 464,ltJ EUR.

Mind thc (iap w ramacl't Progranru DAPIINE III. Kicrownik prac: dr hab.

Malgorzata llalicka, prof'. tJwB, Wyclzial Pedagogiki i Psychologii. Czas tnvania

projcktu: |.03.201l'-28.02.2013. Warkr(i proicktu dla UwU: 27 741,05 EIJR.

l'rogram Dzialari Zintegrowanych POI,ONIUM w ramach LJtnowy tl wsp6lpracy
naukowcj i tcchniczncj migdzy Rzqdcm Polskicj Rzeczypospolitcj Ludowcj a Rzqdcm

Rcpubliki Francuskicj z 1966. Kicrownik prac: dr Joanna Cholewa, Wydzial
Filologiczny. Czas trwania projcktu: l.0l.20ll-31.12.2012. Program obejmujc

wymiang osobow4 W rarrach programu przcwidzianych jcst 6 wyjazd6w
pracownik6w UwB do Francji na 30 dnr oraz 6 przyjazd6w pracownik6w fiancuskicj
instytucji partncrskicj takze na 30 dni. Celem wsp6tpracy jest opracowanie slownika
czasoimik6w polskich dla platfbrmy NooJ.
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(ll.lOllWORLD llrasmus Acadcmic Nctwork. Kicrownik prac: prol. dr hab. Ilalina
I)arallanowicz. Wydzial I listoryczno-Socjologiczny. Ot.as tlwrlnia pro;cktu:

t.10.200rJ - 30.09.201 l.

Indukowarrie lcoricntacji spitrowcj rv cicttkich witrstwach Pt/Co/Pt r wykorzyslart ictn
irnplantacji jonanri - projckl rcalizowrrtry w rarttach progranru DAAI). Kicrowrrik
plac: pro f'. dr hab. Andrzc'i Mazicu,ski. Wydzial Fizyki. Czas trwania proickttr:

0t.0t.2009 - I L 12.2010.

7. Biblioteka. wvdawnictwa

7.1. System biblioteczno-informacyjny

Systcnr bibliotcczno-infirrnracyj ny lJnrwcrsytctLt w Bialymstoku sklada sig z l] biblrotck:
Bibliotcki UniwcrsytcckiLj im. .lcrzcgo (iicdroycia ttrat. 12 bibliotck wydziakrwych
iinstytutowych.
Stan zbior6w bibliotek wyclzialowych. instytuto$'ych I ntigdzywydz ialowych. wchodz4cych
r'" sklad systcrnu bibliotcczno-inlil rnacyj nego [JwB. wynosi 333 939 wol. (slan na 30

czcrwca 201 I r.). Stan zbior6w Bibliotcki Un iwcrsytcckic.i wraz t. Kolckc1q llumanistyczn4
wynosi 448 2l I wol.

Llibliotcki wydzialowc prcnutneruiq l4cznic ok.500 tytLrt(rw czttsopism krzriowych iok.60
tytul(iw zagranicznych. llibliotcka Uniwersytccka prcnumeru.ic 169 tytukiw czasopism

krajowych i zagranicznych. Wydatki zwi4zanc z zakupcm baz danych on-linc dla calc'i sieci

pokrywa Bibliotcka Uniwcrsytccka (w roku 20ll: 4tl 606,91 zl). Czq(i baz danych jcst
wsp(rllinansowa na ze irodhirw ,""ydzial(xv (w roku 20 | | : Wydzial Ilkonornii i /.arzqtJz.unia

f 7 0(rl't.55 zl: Wydzial l--izyki l3 790.98 zlr Instytut Biologii- 6 026.29 zl; Instytul Chcnrii

5l5tll. l0 zl). W latach 2010-2011 LJni*'ersytct w' Bialyrnstoku zaprcnulncrowal haz;' na

ogirlnq kwotq 157 1t48,58 PLN: 2010 rok 12 baz, (6 zagr., 6 krari.); 20llrok llbaz(6
z.agr.. 5 kraj.). Pracownicy naukowi oraz studenci UwB ntajq bezplatny dostgp do

naj waTnic.jszych publikacji naukowych na (wiccic poprzcz Wirlttalnq Bibliolckq Nauki
(progranr rcalizowany zc (rodk6w litransowyclr MNiSW).
Wszystkic bibliotcki (z wyj4tkicnr Bibliotcki Orirodka Alliancc Francaisc) praculE

w zintcgrowanyrn systctnic bibliolccznyrn ALE,PH. W 2010 r. zakupiotlo zc irodkt'rw

ogolnouczclnianych 9 dodatkowych liccncii dla bibliotck practrjqcych tlotychczas poza

systerncm. Od lV ku'adalu 2010 r. wszystkie biblioteki stosuj4 do opracowania zcczowcgo
zbiortiw jcdnolity jqzyk hasel przcdrniotowych KABA (Katalog nubmatyczny Bibliotck
Akadcnrrckich). W rokLr akadcmickirl 20ll/2012 planujc siq uruchornicnic w systcmic

ALI:PIl katalogu ccntralncgo zbiorow wszystkich bibliotck UwB. Obccnic trwaj4 pracc

zwitlzanc z korcktq- lqczcnicn baz danych oraz tcstowanicnt bazy pr(rbncj Katalogu

Centralncgo. Ogtllenr w bazach Al.l-l'l{ Biblioteki LJ n iwersy4cckicj zna.jdu.ic siq 212 491

rckord(rw bibliograficznych, natomiast w bazach bibliotek wydzialowych 135 414 rekord6w.

Biblioteka tJniwersytccka wsp6lpracuje ze wszystkimi bibliotekami wydzialowymi
w zakrcsic gromadzenia i opracowania zbior6w. W roku akademickim 20101201I powolano

stale kornisjc ds. gromadzenia i uzupclniania oraz ds. sclckcji ksiggozbioru. W zwiqzku z tym
przeprowadzono w Bibliotecc Uniwersy'tcckiej selckcjg ksiqzck, skontrum Kolckcji
Humanistycznej oraz skontrum w Llibliotece Wydzialu Prau,a. Za zgodq dziekana Wydzialu
Filologicznego wl4czono zbiory spccjalnc BIIU i ksir;gozbi6r SPNJO do zbior6w Bibliotcki
Uniwcrsleckicj. Kontynuowano rozpoczetc w roku akademickim 200912010 prace zwiqztnc
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z porzqdkowanicm dokuniottucji doLycz4ccj cwidcncji ksiggozbiorLr Uibliotcki
lJ n iwcrsytcckicj i Kolckcji Ilumanislyczncj. [Jzgodniono stalr inwcntarzor.ly poszczcg(rlnych

rodzaj6w zbiorriw. wydrukorvano i oprawiono ksiqgi inwentarzowc za lata 2006-2010,
uzgodniono z Kwcsturq UwB saldo rnajqtku ksiqgozbiolu Bibliotcki Uniwcrsytcckicj i BllLJ.
Kontynuowano pracc zwiqzanc z rctrokonwcrsjq czasopism, przepisano i wydtukowano starc

ksiqgi inwcntarzowc.

lJtlostgpnianic zbiorriw w wiqkszolci bibliotck odbywa siq na ttricjscu w czvtclniach.
('zytclnic systcnru bib liotcczno-in lirrmacy.jncgo odu'icdzilo og6lcm l4l 5ifi trzytkowniktiw,
w tyrn Bibliotckq Uriwcrsytcck4 43 9(r-5 Lrlytkowniktiw. Ilo.ii otlwictlzrn w Bibliotoco
[.ln iwcrsytcck ic j stalc ro:inic, co wiqZc si9 z duZq popularno(ciq C zytcltti t, Wolnynr
l)ostqpcm do zbior6w. l)latcgo tcl w roku akadcmickirn 2010/2011 prowadzono itttcnsywnc
pracc (klasylikacja iopracowanic Kolckcji I Irrrnanistyczncj) nad udostqpnicnicln czytclnikottt
kolcjncgo (lV) pigtra tcj czytclnr.
('ztcry bibliotcki wydziaftrwe prowadzq wypoTyczalnig i rcjcstrtrl4 wyp()Tyclcniit $ syslL'nlie

n l,l-lPH. l.4cznie w bibliotekach wydzialowych zarejcstrowanyclt .jcst w systcnric 12 442

uTytkownik(rw, ktirrzy rvypoTyczyli w rokLr akadontickim 20l0i20ll 37 ll52 wol.
Z ksiqgozbiorirw wypoZyczalni w bibliotck.rch wydziabwych i instytu[owych mog4

korzystai wy.l4cznic studcnci i prtrcownicy tych jcdnoslck. l-iczba trlytkownik6w
zarc' jcstrowanych w wypozyczalni Bibliotcki [Jniwclsytcckicj wynosi 8 424, a iloii
wypoZyczonych cgzcnrplarzy kr llt 139. Trzy bibliotcki rcjcstrul:1 wypo2yczcnia poTa

systcmcm ALIIPII. Ogirlna Iiczba wcjdi do baz danych, za podrcdnictwcm sicci

uniwcrsycckicj iz konrputcr(rw prywatnych pracowniktiw i sttrdcnt6rv IJwl]. wyniosla
w ubicglyrn roku akadcrnickim 475 449. Do ltodlaskiei Bibliotcki Cyliowci wprowadzono
927 dokLrnent(rw. a liczba odslon stron PBC przckroczyla 5 milionclw.

Iliblioteka IJrriwersytccka oraz []iblioteka Wydzialu Pcdagogiki i Psychologii prowatlzq

Oddzialy In{'trrrnacji Naukorvc-j. W pozostetlych bibliotckach in{irrmacji bibliotccznych,
bibliograficznych i rzcczowych udziclajq pracownicy czytclni w zalcTnoici od potrzcb

u2ytkownikirw. Wszystkic bibliotcki prowadzq indywidualnc szkolcnia bibliotccznc
w zakresie korzystania z katalogu komputcrowego, gltiwnic dla studonl(rw studi(rw
nicstacjonarnych. W rokLr akadcmrckirr 20101201I Bibliotcka LJniwcrsytecka przcplowadzila
plzysposobicnic bibliotccznc (szkolcnic on-linc) dla 2 2 | (r studenttiw studi6w stacjonarnych.

W ubicglynr roku Uibliotcka Llniwcrsytecka oraz wybranc bibliotcki wydzialowc otrzyrnaly
sprzqt ulatwiaiqcy osobom nicdowidz4cym i n icdoslysz-ilcyln korzystatric zc zbiort'rw. Ponadkr

Ilibliolcka IJniwersytccka otrzymala wyr6znicnic w konkursic ,,M iciscc Przy.iaznc Osobont

N icpclnosprawnyrn".

W calyrn systemic bibliotcczno-in lirnnacyj nyrn [JwB zatrudnionych jcst 105 pracowniktiw
bibliotccznych, w tym 6l w Bibliotccc Uniwcrsytcckici.44 .'v bibliotekach wydzialowyclr
i inst).tutowych oraz 3 inlbrmatyk6w.

Iliblioteka [Jniwcrsytecka prowadzila ozywion4 dzialalnoid kulturalnq i pronlocyjnq. Po raz

kolcjny zorganizowano obchody M iEdzynarodowcgo Tygodnia Ilibliotek skicrowanc dtt

szcrokicgo grona uTytkown ikt'ru'. l)onadto odbyly sig cztcry spotkania w ramach Podlaskicgo

Forum Brbliotckarzy i sicdcm spotkari z cyklu Podlasic w badaniach naukowych (obchody 5-

lccia) oraz pig6 wystaw. W bibliotece mialy takze mie.iscc licznc wyklacly. spotkania

autorskie i promocjc ksiqZck pisarzy polskrch i zagranicznych. Ma.jqc na cclu promowanic

bibliotcki w roznych krggach u2ytkownik6w pracownicy Bibliotcki Uniwcrsytcckicj siggnqli
po najnowszc tcchnologic m. in. prowadz4 prolil bibliotcki na Faccbooku i aktualizuj4 na

biczeco stronQ intcrnetowq. Ponadto bibliotckg z.wieclzily 124 grupy zorganizowane.

W ramach dzialalnodci naukowcj zorganizowano III Og6lnopolskrl Konfcrcncjg Naukowq

,,Bibliotekarzc bcz bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczcstniczqce" oraz go6cili6my u sicbic
przcdstawicicli Centr6w Dokumontacji Europcjskiej w ramach ich corocznej konferencji.
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W rocznicq katastrofy smoleriskiej nadano Sali Audytoryjnej imiE Ryszarda Kaczorowskiego,

Ostatniego Prczydenta RP na UchodZstwie.

Szczeg6lowe statystyczne ujqcie danych dotycz4cych funkcjonowania bibliotek systemu

biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim 2010/201I
przedstawiajq zalqczone tabele (31 i 32).
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7.2. Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwcrsytetu w Bialymstoku

W roku akademickin't 20l\l20l I Wydawnictwo Uniwcrsytctu w llialymsloku opublikowal,,
45 tytultiw o objqb(ci 728 ark. wyd. i l4cznym nakladzic 11800 cgz.. w tym publikacjc

Wydzialu l,konomii i l.arzqclzania - l6 tytukiw o obiqtoSci 210 ark. wyd. i t:lcznynt

nakladzic 3ti50 egz. Warto(i wydanych publikac.li (wg koszttiw produkcli) wyniosla 370 00t

zl. w tyrrr wartoSi wyclanych publikacji Wydziatu Ekonornii i lart.qtJnnh 173 000 zl (u'o

koszt6w produkcji). Wydzial ten samodzielnic zajmuic siq dystrybuciq i sprzcdaTq swoich

publikac.ji, dlatcgo tcl w dalszych prczcntacjach zajmLrjcrny sig wyftpznic ksiqZkami

pozostai.lcymi w gcstii Wydawnictwa UwR.
W omawianym oktcsic rozdysponowano nicodplatnic (lqcz.nie t. Wydzialem l'lkonorn'
i Zartqdz.ania) 3 653 cgz.. na kwotg 143 8l9zl,wtym:
- do Uibliotcki tJniwcrsytcckicj przekazano I 330 cgz. o warto(ci 54 990 zl,
- biblioteki wydzialowc, instytuty, dzickani, egz. rcdakcyjnc, cgz. obowiqzkowc 2 323

cgz. na kwotq tltl 829 zl.
Sprzcda2 publikacji
W omawianym okrcsic przckazano do sprzcdaZy | 834 cgz. o wartoSci 64 200 tl (wg

koszt(rw produkcji). Sprzcdano I ll34 cgz. o wartoici l8 108 zl (wg ccn rozliczen iowych), co

stanowi zwrot 26 7o poniesionych naklad6w na wydanie ksiq2ck.
Przckazano do sprzcdaTy publikac.ie Wydzialu Ekonomii i Zarz:4dz.ania w ilo(ci 2 960 cgz.

o warto(ci 130 920 z.l (wg koszt6w produkcji).
Przckazano do sprzcda2y do Katcdry Tcologii Katolickici czasopisrno ,,Rocznik Tcologtr

Katolickicj" nr IX, I l5 cgz. o wartofci 3 565 zl oraz do Katedry l'cologii I'rawoslawnc'j

czasopisnro .,E,fpis" nr nr 2l-22, 170 egz. o wartoici 2 720 t.t.

Inne istotnc formy dzialalnoSci Wydawnictwa Uniwcrsytctu w Bialymstoku
Oticyna wydawnicza Llniwersytctu w Bialymstoku w roku 20 | 0/20 | | ttczcstniczyla

w o96lnopolskich targach ksiEZki naukowcj:

- XIV Poznariskrc Dni Ksiq2ki Naukowcj, ll-9 paZdzicrnika 2010 r.

- Targi Ksiq2ki Akadcnrickicj i Naukowcj ,,AKADEMIA", 20-22 paitJzicrnika 2010 r''
Watszawa

- Warszawskic Targi KsizlTki w Palacu Ku ltury i Nauki, I 2- | 5 maja 20 I I r.

Planowany udzial w targach
- XV Poznariskic Dni Ksi42kr Naukowcj, l2-14 paidzicrntka 2011 r.

- Targi KsiqZki Akadcmickicj i Naukowcj ,,AKADEMIA", 20-22 paidzicmika 20ll r.,

Warszawa

- Targi Ksiqzki,3-6 listopada 201 | r., Krak6w

W omawianym okrcsie wydawnictwo uczcstniczylo w Migdzynarodowcj Wystawic
Polskicj Ksiqzki Naukowcj w Paryzu, 8- l0 czcrwicc 201 I r. wzbogaczrlqc zbiory tamtcjszych

plac6wok naukowych o publikacjc autor6w z Uniwcrsytetu w Bialymstoku (60 tyttlklw).
Wydawnictwo Uniwersytctu w Bialymstoku uczestniczy wc wszystkich konlbrcncjach

naukowych itematycznych na tcrenie Bialegostoku i kraju promujqc wlasne ksi4Zki:

. ,,Anglosasi, Francuzi i Polacy - wzajcmnc inspiracjc w litcralurzc, kulturzc iigzyku" -

19-20 pa2dzicmlka 2010 r.
o I Migdzynarodowa Konf'erencja ,,Prawoslawni w dziejach Rzeczpospolitcj", 23 24

wrzcdnia 2010 r.
. VI augustowskic spotkania naukowc, cdukacja w dialogu i perspcktywic (prczcntacje -

polcmiki propozycje), l3- l5 wrzednia 2010 r.
o ,.DzialalnoS6 patriotyczna kobict z perspcktywy XXl wieku", 6 - 7 wrzeinta 2010 r-
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,,Koicitil l)rawoslawrry na llalkanach iw ['olscc wza.jcnrnc rclac.jc olaz wsp6lna
tradycja", 15.09.201 I r.

.,Pogran icza, Krcsy, Wschotl, a idce fiuropy", l2- 14.05.201 I t-.

,,Bibliotckarzc bcz biblioLck, czyli bibliotckarstwo uczcstniczqcc", l8-20.05.201 I r.

,,Slcl'an Zcrornski i trrdycjc rttcligcncji polskicj. Idcc cstctyka jqzyk", 3l maja - 2
czcrwca 20l l r.

VIII Fonrm zaawansowanych studi6w natl Stanami 7-jcdnoczonynti im prol. Andrzc;a

Ilartnickicgo, 24-26 czcrwca20| | r.

Wydarvnictwo 'I'cmida

Stalanicm Wyclawnictwa 'lcniida 2 ukazaly siq nastgpujqcc pozytje:
o liarKoBcxar c c'rcMa t1 6asrortcroe pclyrl{poBarttrc u l,sporrci,icxou Cotiltc

Bankowo(i Unii IrLrnrpcjsk ici
Prawnc problcmy konstrukcji i lirnkcjonowania butllctu zadatriowcgo wc Francii

Porozunricnia karnoproccsowc w praktycc wymiaru sprawicdliwoici
B ialosttrck ie Stud ia l)rawn iczc . Z,est.yt 7

Przcrnoc wobcc ludz i starych

Oplaty sarnorzqdowc w Polscc

Wybranc aspckty wplyrvu czlonkostwa paristw IlLrropy Srodkowo-Wschodnicj na

stosunki zc wschodnimi paistwarni o(cicnnymi
Evolution of conslitutionalisnr in tltc sclcctcd statcs ol'Ccntral and hastcrn [iuropc
Pracowniczc progratry cmcrytainc
Konstytucy.jnc ttwarunkowania twrrrzcnia i stosowrnia prawa linansowcgo i

podatkowcgo

Konstylucja. ustr6j polityczny, systctn organ6w paristwowych

Finansc publicznc iprawo llnansor.r,c w l:uropic Ccntralncj iWschodnicj w warunkaclr
kryzysu finansowcgo
Prawo [Jnii Europcjskicj w systcmic polskicgo prawa finzrnsowcgo

Podkrcilii nalc2y, 7c poir6d rvyrnicnionych dziel s4 ksiqzki w .iqzlkach obcych. Naklad
wszystkich publikacji to ok. 7 tys. cgzcnrplarzy.

Wydawnictwo Trans Humana

Opublikowane ty tuty
W loku al<aclemickinr 2010/2011 opublikowano l4 tytulciw o objqto6ci 271 arkuszy
wydau'niczych i lqcznynr nakladzic 2 700 cgz.

W omawiarrym okresic rozdysponowano nicodp'latnic | 2u0 cgz. nl kwotg 106 (169.85 zl. w
tyrn do Bibliotcki Gklwnc-j 106 cgz. o wark)ici 7 983.92 z1; do bibliotck wydzialowych.
instytut6w, dzickanciw, cgz. obowirykowych i przeznacn>nych na pronroc.iq I 148 cgz. o

warto(ci 98 6115.93 zl.
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Innc istotne formy dzialalnoSci Wydawnictwa U n iwcrsytcckicgo l'rans llumana
Oficyna wydawnicza 'l'rans Ilutrana w roku akadcnrickint 2010/2011 uczestniczyla
w og(rlnopolskich konlcrcncjach naukor.vych i tcrratycznych rra terenic llia{cgostoku i kra.iu.

promu jilc r.vtasne ksiq2ki:

VIII Forum zaawartsowanych studi(rw nad Stananri Zjcdnoczonynti int. prof-.

Andlzc.ja Bartnickicgo, 24-26 ct.crwctt 20l I r.

..Pogranicza. Krcsy, Wsclrtld, a idcc lriLrtopy". 12- l4 rna.ia 201 J r.

.,Ribliotckarzc bcz bibfiotck. czyli bibliotckarstwo uczcstn iczilcc". ltt-20 maja 201 I r
- ,,Stctan Zcroruski itradycjc intcligcnc.ji polskicj. Idcc cstetyka 1gzyk",3l nraia 2

czcrwca 201 | r'.

,,Anglosasi. Irlancuzi i Polacy wzajcrntte inspilacic w litcratLrrzc, kulturzc i.igzyku",
I() ll) pazJzierrrika 20l() r

"l'rawoslau,n i lv dzicjach Rzcczy pospol i tc j", 23 -24 wrzcinia 20 1 0 r.

Wystawa I'olskicj Ksiqzki Naukowc1 w ltaryzu. ll-9 czcrwca 201 | r.

..1)zialalnoi6 patriofycznil kobicL z pcrspcktyll'y XXI wicktl", 6-7 wrzcinia 20l0 r.

Vl augustowskic spotkanta naukowc, cdukacja w dialogu i pcrspcktywic (prcrcttt cJc-

polcniiki-propozycjc), | 3- | 5 wrzcinia 20l0 I.

,,Ko(ci6l Itrawoslawny na llalkanach iw Polscc - wzaicmne rclac.ic oraz wsp6lna
tradvcia". l5 wrzcrinra 20l l r.

8. Organizacja i zarzqdzanie Uniwersytetem

8.1. Dzial Informacji i Promocji

Dzia{alnoSi promocf ina w roku akademickirn 2010/2011 byla zrviqzana przcdc wszystkim
z prowadzcnienr akcji rckrutacy.ytrych oraz przygotowanicm kole.inych cdycii matcrialtiw
i n Ibrnracyj no-pronrocyj nych.

Dzial Inlblmacli i l)r'omocji wyclirl trzy kolc'ine numcry pisna ,.Nasz Uniwclsytct".
zaktualizowany inlirrmator uniwcrsytccki, lnlirrnrator Naukowy, a takTc ulotki: rckrtrtacyjn:1,

o stLrtliach potlyplornou'ych i programic MOST. Przygotolvywal rcklamy ptasowe

i intcnrctow'c. Wsprilpracowal przy rvydanitt podlaskicj gazcty tratttrzyst6w "Eurcka"

i inlorrlatora dla rnatulzvstirw rra plycic ('l). Przygotowywal uniwcrsyteckic druki
okazjonalnc (zapnrszcnia, kalcudarzc, pocztt'lwki iwiqtecznc, itp.). wydal na plycre ('l) (taklc
w wcrs.ji angiclskic'i) picrwszy liLn pronrujqcy LIwB, prowadzil obsltrgp rnultinrctlialnq
wydarzcri uczclnianycl't (inauguracja roku, protnocjc doktorskic, wigilia, dzicri scniora,

konf'crcncjc naukowc, wizyty goici), a takzc transmis.ic on-liuc z najwa2n ic.iszych

uroczysto(ci (inauguracja, wrqczcnic dyplonru doktora honoris causa).

W ramach akcji lekrutacy.inc.j placownicy dzialu odwicdzili okolo 30 szk6l w Bialynrstoku

iwojcwodztwic podlaskim, uczcstnicz4c w spotkaniach z. mloclzieill i zachqcaiqc do
studiowania na UwB. W czcrwcu w rcgionic stanglo 20 billboard(rw z uniwersyteckim haslem

skicrowanym do uczni6w ,W yz.nact. sobic kicrunek!". Uczclnia pronlowana tcz l>yla ptzez

p6l roku na dw6ch oklanach Lli[) ustawionych w centrum l]ialegostoku. 24 rnonitorach LCD
w cenlrach handlowych i klubach rnlodziezowych, a lakic za po5rcdnictwcm nowoczcsncgo

samochodu Kl M. tJniwcrsytet zaprezcrrtowal siQ r6wnic2 na og6lnopolskich
tr6jwyrniarowych targach intcmctowych, organizowanych ptzcz,,Gazetg Wyborcz4".

W maju DIP za ngazowany byl w organizac.iq Festiwalu Nauki i Sztuki. Koordynowal
prczcntacjg og6lnouczclnianq w budynku przy Placu Uniwersyteckim. Wsp6lorgan izowal
r6wnicZ Dziefi Akademicki na placu przed biatostockim Ratuszem.
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Ponaclto l)rial Inlonnac.ji i Prornocji za.intorval siq prac4 biurowq (skanowanie doktttttcnt6w,
rozdysporrowan ic nralerial6w promocyinych, aktualizacia ksi4lki tclclirnicznc.l,
przygotowanic sprzglu nrultimcdia lncgo na pottzcby Scnatu i innych wydarzcn uczclnianych).
Przeprowadzil ploccdurE zanrtiwicri publrcznych dla wszystkich .lcdnostck UwB na

uykonanic i dostarczcnic tnatcrialt'rw int'olmacy-inych. pronrocyjnych ilcklanrowyclt oraz

proccdurq zanr6wicri publicznych rla tnaterialy prornocyjnc pro.jckt6w. wsptilfinansowattych
przcz (Jniq [ir"rropc'1sk4. l)ll' tktLralizu.lc takZc sl.rollq intcrnctowq tJ lliwersytotLt, kt6rq

cotlzicnrric odrvicdza ircdnio 5 tys. intcrnaut(i

Pracorvrricl,' rlzialLr uczestniczyli w szkolcniaclr. rn.in. w Vadctnccutn Ilcdaktora,
organizowanym plzoz l{adio l}iatyskrk- Opracowywali to2 inlbrnracjc clo ranking6w uczclnt
wyZszych nricsir;cznil<a,,Pctspcktywy", a takzc do konkurst'rw: ,,Uczclnia Lidcr(rw" (liundac.ji

Rnzwoju tldukacyi i Szkolnictu,a Wy2szego) oraz na,,Naibardzicj innowacyjnq ikrcalywnq
uczclrriq w Polscc" (Akadcmickicgo (-'ctttruttt I n lilrnracyjncgo).

8.2. Zarz4dzanie projektami

Realizac.ja projekt(iw

W rarrrach wspiclarria nrzwoju uczclni Dzial 7,arz:4bania I'rojcktami LJwU w 20l0 r'oku blal
udzial w rcalizac.ji zaclafi maj4cych na cclu wydatkowanic i rozliczcnic (rodktiw litransowych
otrzynrauych przcz uniwcrsylct na projckty tt charaklcrzc inwestycy.jnym, cdukacyjnym.
Zakrcs prac obejmowal nr. in.:

l. I)zygotou,anic wc wsp6lpracy z Dzialcnr Inwestycji hamronogrant(tw przygolowania

ircalizacji projcktirw: ,,lludowa Instytutu Biologii oraz Wydzialu Maternatyki i Inlolrnatyki
wraz z Uniwcrsycckirn Ccntrutl Obliczcniowym" w r mach PO RPW oraz ,,[]ttdowa
Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Clhemii w rarrach POIS" uwzglgdniajqcy szacunkowil
calkou'it11 warlo(i inwcstyc1 i.

2. Przygotowywanic comicsigczncj sprawozdawczo6ci dla lnsty'tucji I'o(r'cdniczqcych do 5

kaZdcgo micsi4ca w ratnacl't podpisanych untt'rw dla projckt6w: Budowa Wydzialtr Irizyki
oraz lnstylutu C'hcnrii, Budowa Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matcnratyki i Inlirrmaty'ki

u'raz z [Jniwcrsylcck inr Ccntrum Obliczcniowynr.

3. Pr-zygotowywan ic comicsiqcznc'j sprawozdawczo(ci dla Ministcrstwa l{ozwqu
Rcgionalncgo do 7 kaTdcgo nticsi4ca w ramach podpisanych unr6w dla pr<1ckt6w: Budowa

Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chcrnii. Iludowa Insl.ytuttr Biologii olaz Wydzialu
Matcnralyki i Informatyki wraz z Uniwcrsytcckinr Ccntrunt Obliczcniowyrr.

4. Przygotou'1,wan ic wniosktlw' platniczych do ww proickt6w'. Uwfl otrzy-'mal rclirndacir;
ponicsionych koszt(rw w wysoko(ci 9 719 99(r.18 zl ttrtt 5 554 181.74 t.l t.aliczki.

5. Uczcstnictwo w przygotowaniu, konsulLaciach pro.jcktu o charaktcrzc cdtrkacyinym

..Ksztaltowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy cdukacy.incj Uniwcrsytcckicgo
Muzcurr Przylodniczcgo LJniwcrsytetu w Bialymstoku". rozpoczqtcgo w 20II roku

z wykorzystaniern (rodk6w linansowych z f'unduszy strukturalnych UE w ranlach

Rcgionalncgo Programu Opcracyjncgo Wo.jcw(rdztwa Podlaskicgo. Warkrii umowy wynosila
339 349.64 PLN, wklad wlasrry lJniwersytctu w Bialymstoku: 59 tltl5,24 PLN. Proickt
rcalizowany bqdzic w latach 2011-2013.

Inne dzialania

o Udziclanie inlbrmacji zar6wno pisemncj jak i tclcfoniczncj na tcmat mozliwodci
pozyskiwania Srodk6w unijnych na projckty.

. Przygotowanic informacji Rcktorowi na tcmat projckt6w skladanych przez Uniwersytet
w Biaivmstoku.



lin\ ttstk\ r, Lttll) t,tstoku - :ipnm"l-4lantr : l:ruLtltk'i( i I t aktt tkuth tttkkln )a Ial) | l

tJczcstnictwo zcspol6w projektowych w szkoleniach organizowanych przcz instytucjc
poSrcdniczilcc.

Przygotowanie dokunrcnkiw do kontroli projckLu Budowa Wydzialu lrizyki olaz
Instytutu Chemii.
I'oddanic kontroli wniosku platniczego w zakresie koszt6w osobowych proickttr

..Budowa Instytutu Biologii oraz Wydzialu Maternatyki i Inlbrrnatyki wraz

z Uniwcrsytcckint Ccntrunr Obliczcniowym" w ramach PO RPW przcprowadzonc3

prz,cz U rz,qd Kontro I i Skarbowcj w Biatymstoku.

I'rzygotowanic tlokunrcntr'rw i uczcstniczcnic w kontrolach przcprowadzatrych przcz

Podlaski Llrzqd Wojcwridzki prtlckt6w: ,,Budowa stacji tcrcnowci Instytutu Biologii
lJniwersytetu w BialymsLoku w (jugnach", .,Hala sportowa Uniwcrsytclu
w Bialyrnstoku etap lll". ..lJtworzcnie Pracowni Digitalizacji w Bibliotccc
t Jn iw'crsytcckic j itn..lerzcgo Gicdroycia w Bialymstoku na uslugi l)odlaskicj Ilibliotcki
(iylrowc.j" w rarrraclr Zintcgrowancgo Programu Opcracyincgo Rozwtlu Rcgionalncgo
2004-2006.
Uczcstnictwo w przcprowadzanych badaniach cwaluacyjnych prtlckt(rw w ralrach
POIS oraz POI{PW na zlcccnic Ministcrslwa Rozwoju Rcgionalncgo.

Przygotowanie pclnomocnictw' Prorektorowi, Dzickanom do podpisywania wniosktiw
aplikacyjnych i potwicrdzania za zgodno(i z oryginalem.

Uczeslnictwo w wizytach studyjnych do Wloch, czerwicc 201 I r. (Avcllino) oraz Hrszpanii,

lipicc 201| r. (Madryt) pracownik6w zaangaTowanych w rcalizacjq proickt(rw

inwcstycyjnych.

8.3. Systemy i sieci informatyczne

Podstawowa dzialalno66 Dzialu Systcm(iw Komputerowych i Sicci 'l clein lirrmatycznych

obc-1nruj c nastqpuj qcc obszary:

o Obsluga system(rw komputerowych zwiqzanych z obslugq studcnkiw w tynl USOS oraz

IRK.
o Obsluga systerni)w komputerowych i sicci komputcrowej aclministrac.ii ccntralncj,

w tym systcm kadrowo-placow'y i finansowo-ksiEgowy.
. Obsluga sieci intcrnetowej oraz systerr6w i scrwe16w intcrnctowych uniwcrsytctu

w tym sicci szkiclctowcj uniwcrsytctu.
o Obsluga sieci telcfbnicznej uniwcrsytetu.
. Bilansowanic zakup6w sprzQtu kontputcrowcgo \'tra/ oprogranrowania na

uniwcrsytccie.

W rarnach prac dzialu wykonywanc si1 bic2.1cc pracc zwiqzanc z obslug4 najwaznicjszych
systcnr6w inlbrmatycznych na Uniwcrsytccic. Pracc tc obcjmuj4 rcakcjE na blEdy, porroc

uzytkownikom, aktualizacjg oprogramowania. napraw!'awarii itp. W roku bicTqcym zostal

zmodcrnizowany systcm klimatyzacji w pomicszczcniach Wqzla Gl6wncgo Uniwersytcckiej
Sicci Tclcinformatyczncj, gdz-ic micszczq sig wszystkic podstawowc systcmy infbrnratycznc

Uniwcrsytetu. Dodatkowo dokonano przeglqdu i wymieniono akumulatory z centralnego

UPS. W roku sprawozdawczyn 20101201I zostalo wydrukowanych i spersonalizowanych

6000 szt. Studcnckich Legityrnacji Elektronicznych.

W przypadku system6w studenckich zostaly uruchomione nowe moduly i aplikacje zwi4znne

z obslugq studcnt6w. Dzigki tcmu w now),rn roku akademickim wszyscy studcnci studi6w
dziennych i niestacjonarnych oraz studi6w doktoranckich sq objQci systcmcm USOS.
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W nastgpnym roku akadcmickim systcmcm US()S bqd.l objqoi wszyscy sl.udenci i sluchaczc

na uniwcrsytccic, w tynt studitiw podyplomowych.

NajwaTniejszc tlzialania z.wi1z.ane z wdrozeniem nowych rnodLr'l6w i systclntiw

infbnnatycznych na uczclni:

o Wprowadzono systcm (lAS ccntralny systcnl autoryz cli, kt(try pozwala studcnbnl
i pracou'nikom na zalogowanic sig .icdnyrn logincnr i haslcm do wszystkich

Lrdostqpnionych syslcnr(rw zwiqzanlch z obslugq studi6w takich jak; tlSOS,
tiSOSWcb, c-Lcarning (Blackboard), Ill)tJRoam.

o ljdostrapniono studcnbm uniwcrsytctu sicc EDIJRoam, bczprzcwodowq sicd naLrkowil

pozwahjqcq na zalogowanic do sicci Intcrnct na tcrcnic tych jcdnosLck Utliwcrsytctu,
gdzic zainstalowano sici IiDUI{oanr (w tyrrr Uibliotcki l-J n iwcrsytcckicj ).

. WdroTono obslugg l)orntiw Studcnta za porroctl systcmu USOS. Na jwazn ic';szynr

clcrnentcrn systemu.jesl autotnatyzac.ia obslugi platrtoici za akadctniki
e l)rzystosorvano systcm dccyzji w systcmic USOS do potrzcb naszcj uczclni
. Na Wytlziale f]konomti i Zarr.qdzanit wdr<t7ono systcni AI)l) (Archiwunl Prac

Dyplonrowych), co pozwala na usprawnicttic i kornputcryzacjg obslugi plzygotowania
i obrony prac dyplomowych.

e Wdro2ono peln4 obslugg c-lcarningu na rtczclni.
. Przygotowano i wdrolono systcrn LJSOS do obslugi studi(rw doktoranckich oraz

platnodc i za te studia.

Przygotowano i wdro2ono systcrn LISOS do obslugi studitiw podyplomowych. w tym

aLltomatyzacjQ obslugi platno6ci nrasowych. Uruchomiono takTc systcm rckrutacll IRK
na potrzcby tych studi<iw (uruchtlnriono rckrutac'jg na 44 kicrunki).

WdrnTono obslugg CIIN w ranrach systcmu []SOS, w tyrr obslugg platno(ci za tc
studra.

Udostqpnione zostaly Studenckie t,cgitymac.ie [.lcktroniczne clo ivsptilpracy

z llialoskrckq Kartq Miciskq studcnci bqdq nrogli wykorzystywai studcnck4

lcgitynracjg clcktronicznil jako kartq mic.iskq.

Przcprowadzono szkolcnia pracownik6w dzickanatow /wta4anc z wprowadzcnlcm tzw.

indckstr c lck tron iczn cgo.

Wdrozono na uczch'ti dostgp do systclnu [J()ZELN lA do skladanra splawozdafi
w Ministorstwic Nauki iSzkolnictwa WyTszcgo.

/.trkt2ono profil uniwcrsytctu w systclt.tic cPuap tym sall'lym nlo2liwc bqdzic
wykorzystanic systemu cPuap clo obslLrgi tzw. skrzynki podawczei (obsluga podari

drogq clcktronicznE).

8.4. Zamilwienia publiczne

Uniwersytet w [3ialymstoktr przeprowadzil 87 postqpowari o udziclcnic zam<iwicnia

publiczrrego na dostawy. uslugi i roboty budowlane o wadodci powyzc.j 14.000 curo, w [ym:

o '16 przctargow n icograniczonych,
. I zap).tanic o ccnQ,

o l0 zanrtrwicn z wolncj rgki.
W wyniku rozstrzygniQtych postgpowari zostalo podpisanych 383 um6w, na og6lnrl kwotq

195 616317,62 zl brutto (w tym kwota um6w na budowg Kampusu UwB: 168 731 271,53 zl

brutto). Dzial Zam6wieA Publicznych udzicla r6wntc2. niezbqdnych infomacji i wyjaSnici
przy procedurzc udzielenia zam6wierl ponizej l4 000 curo.
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Sporzqdzony zostal plan zam6wicti na dostawy i Lrslugi w oparciu o zgloszone plany potrzeb
jednostek. Plan stanowil podstawg do ustalcnia harmonogramu postqpowari zarn6wicll w roku

201 l. Obccnie zadania rcalizowanc sil przcz 5 pracownik6w Dzialu Zarntlwicri Publicznych.

9. Finanse

9.1. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za

2010 r.

Rachunck zvskriw i strat - $ tvsi4cxch zkrtvch z iednYm znakiem fx) Drzecink u

WYSZCZEGOLNIENIE Plan po
zmianach
na 2010 r.

Wykonanie
za2010 r-

2 l

A. Przychody z dzialalnoici operacyjnej (02+29) 0l 133 (,36.1 120 567 ,9

Przychody z podstawowe.j dzialalno(ci operacyjnej (03r l4n7+28) 02 I ll l3(r. I I l9 565,9

PrzSchod; ogolcm z dzialalnoici dydrktyczncj 104'04 l0 l2) 0l t22 042,8 I l0 536.3

z

tego
dotacjc z budzetu parlstwa 04 6{t 370,3 6ri 370.1

w tym
nil
zadania
zwlqzane
7

ksztalceniem studenti)w studi6w stacionarnych.
uczestnik6w stacjonamych studr6w doktotanckich
r kadr naukowych oraz utrzynlaniem uczelni, w tynr

na rcmonty (dotacja stacjonama)

05 61 956.2 6'7 956,2

ksztalceniem i rehabil itaciq lecznicz4 student6w
niepclnosprawnych

06 4 t4,l 414,1

(wiadczeniami zdlowotnymi. wykonywanymi
w ramrch kszlalccnia sltrdcnlow :ludiow
stncjonarnych w podstawowej jcdnostce

organizacyjnej. uczelni medycznej lub innej uczelni
publicznej, w kt6rej prowadzoncjcst ksztalcenie na

kierunkach medycznych pod bezpoSrednim
naclzorem nauczycieli akademickich posiadal4cych

kwal i fikacje do wykonywania zawodu medycznego
wladciwego ze wzglpdu na treSi kszlalcenia.

0'l

prowadzeniem podyplomowego ksztalcenia w celu

zdtrbywania speclaf izacji przez lckarzy weterynarii,
pielggniarki i polo2ne

0fi

Srodki z bud zet6w j ednostek sanlorzEdu terytorialnego lub ich
zwi4zk6w

09 93.1 1,0

oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne t0 34 664,9 26 082.7

$ rym I na studiach niestacjonamych ll 28 045,6 24 7'78,6

pozostale l2 t898,9 r6 076,3
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w lyrl) iroclki zaglaniczne. m in. z UE
oraz wsp(rl linarrsowanie krajowc

l3 t5 469,1 9 291,8

Przychody ogrltcnr z dzialalnoici baclawczej
(t5r 17 lit r t9t20 2t t23+24 25)

t4 t0 ti43.l 8 '/26,9

z rcgo dotacic na fi nansowanie dziatalnoSci statutow(:J I5 2 4115.8 2 872,7

w lyn) na badania wlasnc l6 5 14.0 587.2

Srodki na realizacljE prqckt(rw badawczych t1 3 687,8 4 416,3

Srodki na renlizacjq prtlekt(lw rozwrr.lowych lll 4l( 7.2 30 1,5

ilodki na rcalrzacjg projckk!w celorvych l9 0,0 0,0

Srodki na realizaclg projckt(rw Iinansowauych przcz NCBiR
ofaz N('N

20 0.00 0,0

irodki na finansowanie wsp6lpracy naukowcj z zagranicq 2l 454,6 579,2

w tynl zagmniczne Srodki finansowe nicpodlegalqcc 22 204,6 364,4

sprzcda2 poz.ostalych prac i uslug badawczych irozwoiowych :l .t6,t.q 3(r I ,8

Srodki na realizacjQ programow lub przedsiqwziqd okrc6lonych
przcz mrnrstra

24 t64.1 t7 5,4

poztrstalc 25 -r t94.q 0,0

w tyn') (rodkr zagraniczne, m. in z UE
oraz wsp6llinansowanie krajowe

26 319,1,9 0,0

Przychody ogtilern z dzialalnoici gospodarczej wyodrqbnionej 21 0.0 0.0

Koszt wytwotzcnia iwiadczch nr wlasnc potrzeby jednostki 28 250.0 i02,7

Pozostale przychody (30+3 l) 29 500.0 t002.0

Przychody zc sprzeda2y towarow i lnaterial6w 30 t00.0 3 8.6

Pozostale przychody opcracyjne 3l 400,0 9r,l.4

B. Kosay dzialalnosci operacyjnej (49 r54) 32 134 066, L 120 7_l | ,0

Koszty podstawowej dzialalnoici opcracyjnej (49) 33 t33 666, I I t9 7'14,6

Amo.tyzacja 34 2 000,0 | 't97,7

ZuZycie material6w i energii 35 8 922,9 '7 822,1

w tym energla 36 J 080,3 3 068, r
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Ilslugi obce 31 I303.3 1215.9

l)odatki i oplilty 38 r00,0 5 7,8

Wynagrc dzcnia 39 u2 tr2li,4 '19 99'7 ,6

w tynr wynrkiuilcc zc stosunku PracY 40 69 U16,ti 61 17 4,1

tynr

4l 64()()|.8 62 96ti.7

Ubezpieczenia spolccznc i innc Swiadczenia na rzccz pracownik6w 42 20 460,',7 l6 591,8

w tym skladki z tytulu ttbczpicczcti spotecznych i funduszu pracy ,ll | 4 465.9 lt 946,4

Pozostale koszty rodzaiowc 44 l0 050,1i 6 281 ,1

\tr lyln aparatura nrukowo-badawcza 45 4 200,0 58n,5

podr6zc sluzbowc 4t) 2 331.4 2 290,2

Og6lem koszty rodzaiowc (34+35ri7 +38+39+42+14\ 17 t33 666, I t9 7'7 t,2

ZmiaDa stanu produkt6w ( l. ) 4u 0,0 3,4

Ogolem I'oszty wlasnc podstawowcj dzialalnoSci opcracyjncj (47 r48) 49 133 666.1 1t91'74,6

7 tego dzialalno(ci dytlaktycznej 50 122 822-11 | | | o41 ;7

tyD'l

odpis na wlasny fundusz stypendialny 5l 0.0 0.0

dzialalnoici badirwcze1 52 t0 ti43.l ,{ 726.q

dzialalnoici gospotlarczej nyodrgbnione j 53 0.0 0,0

Poloslale kos/t) t55 l5(,) 400.0 956,4

warto(i sorzedanv!^h lowarirw i material6w 55 50,0 15.4

Pozostale kosay op,,'racyjnc 56 350.0 9,11,0

C. Zysk (strata) z dzialalnoSci opcracyjnel (01-32) 57 -130,0 -t63.1

D. Przychody linansowe 58 550,0 21r 8,9

E. Koszty finansowc 59 t20,0 39, r

F . Zy sk (slfala'l z dziala InoSc i (57+58-59) 60 0,0 86,?

C. W1,nrk zdarzeri n adzwyczajnych (62-61) 6l 0,0 0,0

Zyski nadzwyczajne 62 0,0 0,0
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S1ftrty nadz\l,ycziUnc 6-l 0,0 0,0

ll. Zysk (strata) brutto (60+61) 64 0,0 8 6,7

I. Podatek dochodowy 65 0.0 0,0

J Porostalc obowiilzkowe zmntejszenie zysku (zwiQkszetlic straty) 00 0,0 0,0

K. Zysk (strata) notlo (64-65-66) 67 0,0 86.7

Funduszc w tysiqcach zlotych zjednym znakiem po pzccinku
WYSZCZEGOLNIENIE Plan po zmianach

na 2010 r.
Wykonanie
za 20lO r.

2 3

j

'l

'a

E

stan funduszu na pocz4tck roku 0l I 735, I r735,1

zu,igkszenia og6lem (03 I 06 !07 r 08) 02 14 467 ,7 |5 .175,6

z
tego

ck'taciu z budzetu pitt'rstwa 03 t2 tt |ll.8 l2 8 l,8

w tym
ptT.ljtna -
czoua na

polnoo nraterialn4 dla
doktorantow

04 31i4,6 3 8,1,6

renronty domow i stolowek
studenckich

05 0.0 0,0

oplaty za korzystanie z dom6q, studenckich 06 1595,4 1q07.7

oplaty za korzystanic ze stol6wek studcnckich 07 40,0 26,1

inne przychody 08 |],.5 621.0

zmnie-iszcnia ogolem 09 l(r 080.0 t4 9 t4,2

tym
stypcndia socjalne t0 5 647.2 ( )1? 1

w tynr dla doktorant6w ll 14,6 t3.6

stypendia specjalne dla os6b
nicpclnosprawnych

t2 1)5 
't

281,4

w tym dla doktorantow l3 12,5 l l,8

stllrendia za wyniki w nauce lub
sporcre

t4 6 ltt6,9 5 445,11

w tym doktorantow l5 341,5 316;1

stypendia na wyz],wieni€ t6 980,7 886,3
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w tym dla doktoranttiw t7 (,,1 5.3

stypendra mieszkarriowe l8 317,0 1.16,5

w tym dla dol(toranktw l9 2,'7 2,1

zapolnogl 2lJ t'79,11 t69.6

w rym dla dokkrrant6rv 2t 7,0

stypendia ministrl zo ost4gnigcia w lluuco

i wybitne osiqgnigcia sportowe
22 0,00 562.4

koszty utrzymania dorD6w i stolowek
studenckich

23 2 400,1 I 991.9

u tym wynagrodzcnia 106,3 640,4

w tynr wynikaj4ce zc

stosunku pracy
25 699.9 639.4

w ty|rl osoDowe 26 65.1.7 59.r,2

skladki na ubezpieczenia spolcczne
ilin(lusz pracy

21 t23.2 t06.6

remonty imodernizacJa 2n r00,0 14,3

koszty realrzac' j i zatlati zwi4zanych
z plzyznawanrcnr
i wyplacaniem stypcndi6w

i zapomog dla sttttlent6w idoktorallt6w

29 21..1 0.0

Stan lunduszu na koniec okrcsu sprawoz(iawczcgo
(0r r02-09)

30 122,8 2 t96.5

tyr1l

z dotacj i bud2elu poristwa -tI 0,0 | ? lr).7

stan firn(luszu na poczqtck roku .t2 109 1r60,9 l0o 8(r0.q

zwigkszenia o96lem i3 631 ,7
'i6 

5.8

w tyn] odpisy z zysku netto 34 628,1 6211,7

r6wnowartoSi zilkoriczonych i oddanych

do uz),tkowania inwestycJi budowlanych
35 0,0 0,0

aktualizacja \ ycen) irodkow tr\ al)ch 36 3,0 0,0

znniejszenia og6lenr 37 2 300,0 2277,1

w tym I pokrycie straty netto 38 0,0 0,0



I)nh!^)tcti llialw\loku -Sp?lto:do ie..l:tdlulno;(i"trk|dkr.n kin20l0/2011

9.2 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na rok 201I

Dzial l. Rachunek zysk6w i strat - w tysiqcach ztotych zjednyrn znakiem po przccinkr.r

akhral izacla wyccny irodkirw trwalych :]9 0.0 0.0

stan lilnduszu tta koniec okresu spt-awozclawczego
(32r 3l-37)

4l) r08 192,6 | Ofr 449.6

l ,;.

3.;

\tan fundu:'zu nlr pouz4tck ruku 4l 20ll.l 2 0|.1

zwiqkszenia ogrilcm 42 :r 881,5 4 08(). I

zmrtieiszenilt ogt'lent 43 3 tt92,0 4 090,9

stan lunduszu na koniec okresu sprawozdawczcgo
(4t 42-13)

44 2 000,6 2 009,3

'.'

i\

1

stan lunduszu na poczqtck roku 45 328.6 321r.6

zwigkszenia ogtilcnr 46 0.0 0,0

\\,tyn] odpis w cig2ar koszt6w dzialalno(ci
dydaktycznel

4',7 0,0 0,0

znrn iejszen ia ogcilcnr 48 t64,0 t64.0

stan lunduszu na koniec oktcsu sprawozdawczego
(4_s r46-+tt)

4() t64,6 | 64.6

.9

stan tunduszLr na pocz4tek foku 50 0,0 0.0

zwigkszenic og(rlcnr 5l 0.0 0.0

znrnieiszenie og(rlenr 5l 0.0 0.0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawcrego
(50 I 5l-s2)

53 0,0 0.0

Plan na 20l l
rok

Wykonanie I-VI
201|

2 -l

A. Przychody z dzialalnoScr operacyjnej (02+22) 0l ll3 009,(r 68 98 r,5

Przychody z podstawowei dzialalnodci operacyjnej
(03 I t0+ t9 r20+21)

02 l12 -10q.6 67 914,5

Przychodl ogdlem z dzialalno(ci dydaktyczncj {04 05 06 0R) 0-l t26 230.1 65 434,2

z tego dotacje z budzetu paistwa 04 68 825,5 l9 t96,2
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ilodki z bud 2et6rv j ednoslck sanrotzqdtr lcrytorillncgo
lub ich zwi4zkilw

05 0.0 0,0

oplat; za (wiadczone uslLrgi edukacyjnc 06 :i:i 203,I t5 9il.l

w tym na studiach niestarjon rnych 07 27 0l 1.0 l5 .151.2

pozostalc 0lJ 14 10t.5 r0 106,9

w tym Srodki zagranicznc oraz wsp6lllnansowanrc
kmJowo

09 2 | 7ll,l 7 T lrJ.ll

Przychody og6lem z dzialalnoicr badawczcj (llrl2r l3' l5rl6rl7) 0 s 829.5 2 540,1

z tego dotac-ie na linansowanie clzialalnoici stiltutowci ll 2 39 t,2 I 159.-',1

Srodki na realizacjg projektow linansowarlych przcz
NCBiR oraz NCIN

l2 2 872,2 9ri7,5

(rodki na finansowanie wsp(rlpracy naukowci
z zagfantc+

t.l 30s,I t'73,'t

w tynl zagraniczne irodki flnansowe
niepodlega-j4ce zwrotowi

l4 l9.lt 78.0

sprzedaz pozostalych prac i uslug badawczych

I rozwolo$Jch
t5 t70.0 I t0,2

3r'odki na realizaclg programow lub przcdsiqwziqi
okre(lonych prTez |r'linislril

t6 0,0 39.0

poTostale t'7 87.0 '70.6

w tym Stodki zagraniczne oraz wspi)lllnansowanre
kraJowe

tlt 0.0 0,0

l)rzychody o96lenr z dzialalno(ci gospodarczel wyodrqbnioncj l9 0,0 0.0

.Zrnilnr strnu pru\ftrlt(,\t ('. ) 20 0,0 0.0

Koszt wytworzenia iwiadczeri na wlasnc potrzeby .iednostki 2l 250.0 0.0

Pozostale przychody (2-i+24) 22 700,0 t007,0

Przychody ze sprzcda2y towar6w i material6w 23 150,0 9,0

Pozostale przychody operacy jne 24 550.0 998.0

B. Kosay dzialalnoici operacyjnej (26+41) 25 133 459,6 66 149,2

Koszty pods(awowej dzialalnodci opcracyjnej {J6} 26 r33 059,6 66 700,1

AmortyzacJa I 900,0 1508,3

Zuzlcie materia16w i energii 28 l0'7 2'7 ,2 4 609,5



Uslugi obcc 29 l4 890,1 I941t.6

Podatki i oplaty 30 t{0,0 2t,5

Wynagrodzcnia 3l 82 37tt,9 42 650,3

tyn'l
wynikaJqcc zc stosunku pracy 70 1x7,2 37 455,q

Ubezpieczcnia spoleczne i inne iwiadczcnia na rzecz pracownlk6w 3J l5 241i,0 lt 229.0

Porostale koszty rodzaiowc 7 
'{t5.4

2112,8

w tynr aparatura naukowo-badawcza 35 0t0,0 116,3

Og6lem koszty rodi.ajowc (27 | 28 +29+30 13 l+:i3+34) 36 133 059.6 6(1 700,I

z tego dzialalnoici dydaktycznej 37 127 230,1 (r4 l59,lt

tyrrr

kwota odpisu na wlasny fundusz stypendialny 38 0.0 0,0

dzialalnosci badawczej 39 5[t29,5 2 540,3

dzialalnodci gospodarczej wyodrgbnionel 4u 0,0 0.0

Pozostale koszty (42 r43) 4l 400,0 49, I

Wafi oii sprzedanych towar6w i material6w 50,0 0t

Pozostalc koszty operacyjne 350,0 3 9,9

C. Zysk (strala) z dziatalno6ci operacyjnej (01-25) 44 -450.0 ) )1, I

D. Przychody tinansowc 45 5 50.0 t7l,l

F. Koszty linlnsorac 46 100.0 20, I

I:. Zysk (strata) z dzialalnoici (44+45-46) 4'1 0,0 2 383.5

c. wynik zdarzci nadzwyczajnych (49-50) 4ti 0,0 0,0

Zyski nadzwyczajne 49 0,0 0,0

Straty nad/wycz jnc 50 0,0 0,0

Il Zysk (stmta) brutto (47 r-48) 5l 0,0 2 3113,5

I. Podatek dochodo\,!y 52 0,0 0,0

J. Pozostale obowiqzkowc zmniejszenie zysku (zwrQkszenie straty) 5l 0,0 0.0

K Zysk (strata) netto (5l-52-53) 54 0,0 2 3U3,5

L'nNu!ttct tr Riohotsk'ku' SDtuwnia rc:lzialah,.,iti||rolu.tkudcn!(kin2010/201I

Dzial Il. Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w w tysiqcach zlotych
z jedn)4n znakiem po przecinku
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sln|l l'undusru tra poczqtck roku

in;ty^ I iT,rto.l' t i',tt"t,, p"ntt*,

0l

02

2 196.5

| 119,'7

2 r96.5

| '119,'1

zu,i gkszenir og6lem (0,1+06+07r 08) 0.i l-5 | 57,3 l0 4.r I .7

/
lelo

dotxcja z budietLr paistwa 04 t2 947 ,0 q {r(r2.11

\! tynl
prTclnlczonll n

ponroc matcrraln4 dla doktol ant6rv 0-5 532.1 27 1.9

oplaty za korzystanie z donr6w studcnckich ()() t701.5 921.9

oplaty za korzystaDic ze stol6wel.. studcnokich 07 t7,5 11.3

innc przychotly 0li 49t.1 4 21.7

zrnniejszcnia o96lcm 09 l715.1,)i t0 31J6,0

lyrl')

dla stu(lenkiw(ll rl2rl3r 14-15+ l6rl? rl8i l9) t(, t4 4ti6,5 9 | t4,l

z tcgo stypcndia sociclne ll 6 66ti.3 3 770,2

stypcndia spccjalne dla oscib niepelnosprawnych t2 2'70,0 116,1

stypcndium /0 wyniki w nauce lLtb spotcte l3 3 600,0 3 546,6

stypendiunr rcklora dla najleps:,ych sludentow t4 2 050,2 0,0

s(ypendium nlinistra za osiilgnigcia w naucc l-5 3 5,t.9 495, I

stypcndium nrinistra za wybitne osrqgnigcia
spor to\[ e

t6 26,0 0.0

stypcndlum nil $yzywienie l1 1t20.0 lJ2 t.7

slypendiunr nricszkaniowe Itt 230,0 ?t0 1

zirPomoul l9 461.1 71-'1

.llrr ,lt-rktorattti'r,r (21 22 l.l 2,1 25 2t' 2r 2x.l 20 532,1 rlt3,2

z rcgo stypendia socialne 2l :2.4 9.1

z.rpomogr 22 20.0 4,1

stylrendiunr za wyniki w nauce 21 t55,0 154.(r

stypendium dla najlepszych doktorantow 3 t0,5 0,0

st),pendium na wyzywienie 25 50

stypendium nrieszkaniow€ 26 2,2 0,0

stypendium specjalne dia os6b niepelnosprawnych 27 11,0 |l,0

stypendium ministra za wybitne osiqgnigcia 28 0,0 0,0



I)u !r\fl!|\ Bialrltstolu - Spru\L.duri! =d:k alnoi(if toktt tlktftJc,nt(kin )l)I0/20I I

Dzial lll. Pozostale fundusze uczclni w tysi4cach zlotych z jednyrn znakicm po przecinku

koszly utrzynrania dom(rw i stol6wek studenckich 29 2 309,3 t0ult,5

w tym wynagroqzenra 30 '/o'7.5 .170,6

skladki na ubezpieczenia spoleczne i f'Lrndusz pracy 3l t5t.4 96,',l

rem()nty i n]odernizacia 32 2t5.0 0,0

koszty realizacji t.itdai zwiqtanych z przyznawanient
i wyplacanierr stypcndiow izapomog dla student6w

idoktoranlow

3-1 rs o 0,0

Stan funduszu na konicc okrcsu sprawozdawczego (0 | i03 09) 0,0 2 242.2

w ryn] z dotacji bud2clu pafistwa 35 t4),t5.0

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na
201 I rok

Wykonanie I-VI
201 I

2 3

K,
.9

stan funduszu na pocz4tck roku 0l | 0ti 192,6 108 192,6

zwigkszenia o96letr o2 '71 8. 88,0

tynr
odpisy z zysku netto 03 68.tt 86,7

16wnowartoii zakoriczonych i oddanych do
uzylkowania inwestycj i budowlanych

o4 0,0 0.0

rrktualizarjr \\ ycrny (rorll..ow lr$al)ch 05 4,0 t.i

znrniejszenia og6lem 06 2 300.0 tt5l,2

w tyn') pokrycic straty netto 01 0,0 0.0

aklualizacja wyccny Srodk6w lrwalych 08 0.0 0,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczcgo (01+02-06) 09 t05 965.4 lo7 127.4

ti;

6&
!.e

stan funduszu na poczqtek roku t0 2 000.6 2 009,3

zwigkszenia og(rlem tl 4 t55,ti 40R4,6

znrnicjszenia ogolern t2 4 t00,5 t92 t,3

stan funduszu na koniec okresu spra[ozdawczego ( l0+ I I - l2) t3 2 055.9 4 t'72,6

XE

52

stan funduszu na pocz4tek roku l4 | 64.6 164,6

zwigkszenia ogolem t5 0,0 0,0

w r)''rn kwota odpisu w ciQ2ar koszt6w dzialalnoSci
dydaktycznej

t6 0,0 0,0

zmniejszenia o96lem t7 86,0 5r,6



stan lirndus/u r)a konrec okfcsu sp! itwo/(lltwc/cgo ( l4 t I 5- l7) ll 7 8,6 I 13.0

stan firndus/u na poczqtck roku + l9 0,{.) 0.0

/\liqkszenie o96lcm 20 0,0 0,0

/mnieiszcnic og6lenl 2l 0,0 0,0

stan tundusru na koniec okresu spr awo/ditwcrcSo ( lt)+ 20-21 ) 22 0.0 0.0

lnne filnduszc tworzone na podsttrwic o(lrgbnych uslilw

stan filnduszu na poczaltek roku 23 0,0 0,0

zu iq ks/< n ie l)!6lenr 24 0,0 0,0

znrnicjszenie og6lenr 0.0 0,0

stan tunduszu na konicc oktcsu spralvozdawcz0go (23 r24-25) 26 0,0 0,0

llnrers)rctrBidl),,tik)ku.\tkrlo:duIit-tl:iulul,r,kirloktttk.Ltunr(kt"t2t)10/)0ll

10. Inwestycje i remonty

W roku akadcrnickim 2010/2011 rcalizowano 42 zadania inwcstycyjne. Prioryteterr byla

kontynuacja budowy Karnpusu LJniwcrsytelu w llia'lymstoku przy ul. Ciolkowskiego

wsp6lfinansowana z f'unduszy uniinych w ratrach pro.lektu: ,,Budowa Instytutu Biologii oraz

Wydzialu Matematyki i lnfbrrnatyki wraz z I Jn iwersyteckinr Ccntrum Obliczcniowyrr"

rcaliztrwancgo w ramach Progranru Opcracyjncgo Rozw6j Polski Wschodnicj 2OO7 -2013

l)riorytet I Nowoczesna Cospodarka, Dzialanic: l.l Infiastruktura Uczclni oraz projcktu:

..Budowa Wydzialu Fiz.yki oraz Instytutu Chcrnii" realizowancgo w ramach Progranlu

Opcracyjncgo Infrastruktura i Srodowisko Priorytct Xlll Infiastruktura Szkolnictwa

Wy2szego. Dzialanie: 13. I Infiastruktura Szkolnictwa Wy2szcgo.

W wyniku przcprowadzoncgo postgpowania zostal wyblany wykonawca rob6t firma

Moslostal Warszawa S.A. z sicdzibq w Warszawic przy ul. Konstruktorskicj I lA, z kt6rq

wdniu 25.01.2011 r. tJniwersytct w Bialyrnstoku, dzialajqc poprzez Pelnomocnika -
Inwcstora Zastqpczego, zawarl ulnowg. Przcwidywany tcrmin zakoriczcnia rob(rt budowlano-

nronta2owych - 31.05.2013 r. .lc6li rcalizacja inwcstycji nic napotka tnrdno:ici, obiekty bqdq

przckazanc do uTytkowania w paidzicrniku na rok akadcnticki 2013l20I4

Wa2n4 inwcstycjq rcalizowan4 w ubicglym roku akademickim byta kontynuacja budowy auli

Pcdagogiki i Psychologii przy ul. iwicrkowcj.

W wymiku zakofczoncgo w dniu 03.11.2009 r. przctargu nicograniczonego wyloniono

wykonawcp Przedsigbiorstwo Budowlane Polbud S.A. w Bielsku Podlaskim, z kt6rym w dniu

20.1 1.2009 r. Uniwersytet w Bialymstoku zawarl umowE. Aktualnic prowadzone sq przcz

wykonawcg roboty wykoriczeniowc w obickcic oraz zwiqzane z zagospodarowaniem terenu.

Planowany termi n zakohczenia inwestycji zgodnic z umowq to 31.10.2012 t.
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10.2. Roboty budowlano-montaZowe w roku akademickim 20l0l20ll

Robotv budowlano-montaiowc w ramach inwcstycji.

W zakrcsic obickkiw Wydzialu Pcdagogiki i I'sychologii przy ul. Swicrkowcj 2Lt:

. Wykonanic clcwac.ii z ocicplcrricnr budynku w zakrcsic wyburzcnia zadaszclia od stlot)y
poludniovuo-zachodnic.i bLrdynkLr.

. Wykonanic inslalacji plzcciwoblodzcn iowcj na dachu budynku.

\\ zakrcsie obickttiw Wydzialu l)rawa przy ul. Mickicwicza l:
. Rozbutlorva budynku dydaktyczncgo wraz z parkingamr i infiastrukturil, wykonanic

liagmcntu kana lizacj i.

o Wykonanic instalacji przcciwoblodzcn iowcj na dachu budynku.

W zakrcsic budynku adm inislracyjno-dydaktyczncgo przy ul. M. Skkrdowsk ic.i-Curic l4:
. Rozbudowa instalacji okablowania strukturalncgo na Ill pigtrzc.
o Rozbudowl instalacj i moniloringu.
. Rozbudowa systcnru instalacji sygnalizacji polaru.
. Montaz klimalyzator(rw w pomicszczcniu scrwcrowni lp. oraz w pom. nr 507, 50tl
. Wykonanic clcwacji budynku w zakrcsic obr(rbck blacharskich, kontynuacja rob(rt.

. Wykonanie polalczcri Swiatlowodowyclr, rozbudowa instalacjikornputerowej.

W zakresic obickt(iw Wydzialu likonornii i /.av.qrlz.ania przy ul. Warszawskicj 63:
. Wykonanio i montal dlwigu osobowcgo dla potlzcb os6b n icpclnosprawnych.
o Wykonanic pol4czqi Swiatklwodowych. rozbudowa instalac.ji konr putct'ow'c' j wraz z

insta lacjq zasr laj4c4 kompulcry.

W zakrcsic obiekttiw Wydzialu llistolyczno-Sociologiczncgo i Filologiczncgo przy Placu

Uniwcrsytcckim l:
o Odwodnicnic budynku.
o Przcbudowa wraz z rozbudowzl rricjsc postqowych, o(wictlcnic tcrcnu, odwodnicnic

tcrcnu.

W zakrcsic budynku przy ul. Pogodncj 65:
o Wykonanic kanalizacii dcszczowc'j lqcznic z. izolaci4 zcwngtrznq Scian firndanrcn towych

budynku.
. W zakresie obickt6w Instytutu Chcmii przy Al. Pilsudskicgo ll/4:
. Montaz wytwornicy wodoru wraz z instalaci4.

W zakrcsic obickt6w Instytutu Biologii przy ul. Swicrkowcj 208:
. Montazklimatyzat0ra.
o W zakrcsic obickt6w Odrodka Wypoczynkowcgo ,,NAREW" w Ploskach:

o Ulo2cnic nowych kabli cncrgctycznych do domk6w.
. W zakrcsic obickt6w na tcrcnic Odrodka Wypoczynkowego ,,RUSALKA" w Wggorzcwic:
. Zakup domku lctniskowcgo.

W zakresic budynku Domu Studcnta Nr I przy ul. Zcromskicgo l:
. Monta2 klimatyzatora w scrwcrowni.

W zakresic obickt6w Stacji Tcrcnowej w Gugnach:
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. ZakLtp i zainstalowanic agrcgatu prqdotworczego dla potrzcb zasilania rczcrwowcgo.

W zakresic buclynku Wydzialu Fizyki przy ul. Lipowej 4 | :

. Wydziclcnic 7. korytl,trz.a w piwnicy budynku ponricszczenia na laboratoriunr Zakladu tf izyki
Magnctyk6w.

\\ zrrkr,. sic lhrtlyrrkrr Mi,.'szklrlncgo Przy tll. Swie rk()wcj 20 ( :

. Wykonanic dokumcntacji projcktowcj rcmontu dachu, clcwacji i adaptacji poddasza na

nr icszkania.

W zakrcsic trudynku llibliotcki Uniwcrsytcckicj przy ul. M. Skkxlowsk ic i-Curic l4A:
. Wykonanic inslalacji OCTV (monikrring).
. N4ontaz khmatyzakrra w ponticszczcniu nr L l l.

W zakrcsic budynku Studiunr Wyclrowania Fizyczncgo i Sportu ul. Snicrkoua 2UA:

. Wykonanic odwodnicnia parkingu od strony auli Wydzialu PiP.

Aktualnic trwtr ji1roboty budowlanu-nrontaZowc w tamach inwcstyc.ii takich jak:
W zakresie obickt6w Wydzialu Pedagogiki i Psychologii przy ul. Swicrkowcj 20:

o Wykonanic clcwacji z ocicplcnicm budynku.
o Wykonanic instalac.ii ppo2. hydrant(rw wcwnQtrznych w budynku Pcdagogiki i Psychologii.

W zakresie obickt6w Wydzialu Prawa przy ul. Mickiewicza l:
o Wykonanic wcntylac.ii palarni.

Dokumentacja projcktowa

W rokLr akaclcr.nickinr 20 | 0/201 I zostaly opracowanc nastgpulqcc dokumcntacjc projckkrwc:
W zaklesie obickt6w Wydzialu Pcdagogiki i Psychologii przy ul. Swicrkowcj 20:

. Wykonanic ]<oncepcji przysk)sowania l4cznika dla potrzeb n icpelnosprawnych i cwakLrl,, ji
(dotyczy dw(rch budynk6w aktualnic u2ytkowanych).

. Wykonania instalac.ii ppoz. hydrantriw wcwnqtrznych w budynku Pcdagogiki i Psychologii

Iapt.t'tic z uzyskanicm pozwolcnia na budowE.

W zakresie obickt6w Wydziahr Prawa przy ul. Mickieu'icza l:
o Wcntylacji z klirnatyzaciq koryLarzy partcru, I i II pigtra lqcz.nic t uzyskaniem pozwolcnla

na budowg.

W zakrcsic budynku administracyjncdydaktyczncgo przy ul. M. Sklodowskicj-(iurie l4:
. Wyrniany windy w budynku - lqcznic z uzyskanictt.t pozwolcnia na budowg.

W zakrcsie obiekt6w Wydzialu Ekonomii i Zarzqdz.ania pw.y ul. Warszawskiej 63:

o Budowy parkingu - l4cznic z uzyskanicnt pozwolonia na bLrdowE.

W zakrcsie obiekt6w Wydzialu H istoryczno-Socjologiczncgo i Filologiczncgo przy Placu
Uniwcrsytcckim 1:

o Rcmontu elcwacji i przebudowy wejicia gl6wnego - lqcznic z uzyskaniem pozwolcnia na

budowg.
. Wykonania kanalizacji dcszczowej.
. W zakrcsie obickt6w OSrodka Wlpoczynkowego ,,NAREW" w Ploskach:
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. []lo2cnit nowych kablr oncrgotycznych do clomk6w

W zakrcsic obicktriw Stacji 'l'crcnowc j w (iugnach:

. I{ozbuckrwy Stac.ii T crcnowe i w Gugnach lqcznic z. uzyskanicnr pozwolcnia na btrdowq.

W zakrcsie budynku Wydzialu lrizyki przy ul. Lipowc'i 4 | :

. Wytlziclcrria t kctrytart.a w piwnicy bLrdynku pornicszczcnia nl laboratoriuln lakladLr lrizlki
Magnctyk6w.

W zrrkr.'.,ie hrrrllnkLr tttieszkltlttcgo pr./) trl. Swiurk'r\\(j 2{X':
. l{cl.nontu dachLr. clcwacji i adaptacji poddasza na micszkania.

Wykonywanc si1 pracc projcl<towc i uzyskiwanc.icst pozwolcnic ua buciowg tta:

Wykorranic instalacj i ppo2. hydranl6w wcwngtrznych w zakresic przebuclowy prt.ylqcz.tr

wodociqgowcgo i nronta2u zcstawu hydrolorowego w budynku Wydzialu llistoryozno-
Socjo krgicznego i Wydzialu l ilologicznego przy I'lacu [Jniwcrsytcckinr I

Przygotowywanc si1 postEpowania przctargowc na wykonanic rob(rt budowla no-tlontazowych:
W zaklcsic otricl<tow Wydzial Prawa przy Lll. Mickicwicza l:

o Wykonanic wcntylac.ji z klimatyzaciq korylarzy partcru. I i II piQtra.

W zakrcsie obickt6w Wydzialu H istoryczno-Socjologiczncgo i Filologiczncgo przy PIacu

Uniwcrsytcck inr l:
o Wykonanic kanalizacji dcszczowcj.
. Wykonanic instalac.ii ppoz. hydrant6w wcwnQtrnych w zitktesie przcbudor.vy przl'lalcza

wodoci4gowcgo i n'ronta2u zcstawtt hydrofirrowcgo.

ll. Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych

Srodki Zaktadowego I;urrduszu Swiarlczcri Socjalnych sluTq linansor.r,aniLr dzialalnoici socjaln.'i na

rzccz pracownikt'tw. byllch pracorvnikirw, tj. cnrcryt6u,ircnciskiw LJniwcrsylcttt w Ilialylnstoku i

Lrprawrrionych czkrnk(rw ich rodzin otaz ntr v.cc/. dzicci po ztnarlyclr pracowrrikach/reltcistach

Lrnl\\'crsytctu.

Wydatkowanrc irotlktiw z Ilr.rduszu odbywa sig w op:rrciu o corocznic ustalany plalr rzcczowo-

linansowy, stanor.r,iilcy zalilcznik do obowiqzuj4cego RcgulaminLr Zakladowcgo Fttnclusztt

Swiadczcri Socialnych. Ilodzajc wydatk6w socialnych zostaly onrtiwionc ponizc.i

kutki na dr)platv do $ypocz
Doplaty do wczas6w praco\anjkow,
emeryt6w, rencist6w / wsp6lmatzonek

Doplaty do wypoczynku dzieci
i mlodzieZy

Wydatki za okres Liczba os6b Kwota w zl Liczba os6b Kwota w zl

20 r0 2731 2.6 t7.616 924 7 t'7 .',l tO

t-vU 20 r I 225 8 1.62 | .1i90 ut4 715.41 8

82
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Na dzioi 3lVIl 20 | I r. doplatg do
cnrcrytirw/rcncist6w oraz llfl "1, dzicci

wypoczynku uzyskalo 118.2% osirb w grupie pracolvnikow,
uprawn ionych do (wiadczcri socjaInych.

Pomoc rzeczowo-fi nansowa
Wydatki za okres Liczba os6b Kwota w zl

2010 233 100 000

I-V 20ll 109 293.900

Na dzicri 3l Vll 20ll r. pomoc linansowq w postaci zapont(rg prtyT.n.tno I 14 r"rprawnionynl

pracownikonr, 89 cnrcryonr/rcncistorrr, 6 dziccionr po zmatlych placownikach i tencistach

uniwcrsytctu. Zapomogi w 52 przypadkach udziclono zc wzglgdu na truclnq sytuaclq Zyciow4,

rodzinnq, nratcrialn4 oraz. w 157 z tytulu indywidualnych zdarzci losowych. W zwialzku

z przcj(cicm na cnlorlturQ Swiadczcnia otrzymaly 2 osoby. Jcdno dziccko po znrarlym plaoowniku
uczclni otrzyrnalo dofinansowanic do ksi42cczki oszczgdno(ciowo-nr icszkaniowcj w wysoko(ci
| 000 zl.

S*'iadczcnia rzcczowc i organizacja choinki dla uprawnionych dzicci

\\ rarnach J(,lllrrnsr)urniu z Takladoucgo lrundttszu Swia.lczcri Soc.iulnych dzicciotn
pracownik6w zorganizowano noworocznq imprczE choinkowq i wrgczono 4l I paczck,

a w micsiqcu czcrwcu ptT.yztiLrno iwiadczcnia rzcczowc z okazji Dnia Dz.iccka 432 dzicciom.

l)ofinansowanie do dzialalnoSci kulturalno-oSwiatowcj, sportowo-rekrcacyjnc'.i i turystycznei

Wydatki za okes Liczba osob Kwota w zl

20l0 t219 264:6ll

l-v 20 r I 366 7 t.t75

Do dnra 3l VII 201 I r. na 153 I uprawnionych pracownik6w wnioski zkr2ylo 1442 os<t6y. t.i.94%t.

Zc (wiadczcnia skorzysta rtiwnicZ l(r dzicci po zmarlych placown ikach/rerrcistach uczelni.
Pracownicy korzystajE z dofinansowania do: zakupionych ksiq2ck, bilct6w wstEpu Ira imprczy
kulturalnc, karnet(rw w ramach dzialalnoici sportowc'i, pobytirw rckrcacyjnych w obicktach
wypoczynkou'ych L.lniwcrsytetu w llialyrnstoku .

Poilczki mieszkaniowe z odsctkami

Wydatki za okres Liczba os6b Kwota w zl

20 t0 r69 840.409

l-vlt20ll t0l 569.306

Do dnia 3l VII 201 | r. wedlug przeznaczenia udzielono poiyczki na: rcmont micszkania - 97,

zakup micszkania lub donru 6

Baza wypoczynkowa
Uniwersytet w Bialymstoku jest wlaScicielem OSrodka Wypoczynkowcgo ,,Narew" w Ploskach /55
miejsc noclegowych/ i trzcch domk6w kempingowych zlokalizowanych na Kempingu ,,Rusatka"
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kokr Wqgorzcwa i l2 nricjsc noclcgowych/, ktirrc ILrnkcjonuiq sczonowo od maia do wrzcinia. W

roku biczqcynr zaplanorvanc dolinansowanir: zc irodk6w Zakladowego Funduszu Swiadczcri
Socjalnych do zakladowyoh obicktt'rw soo.jalnych wynosi 45.000 zl.

Koszty utrzyntania obicktriw socjalnych ponosi funrlusz podstawowy IJniwcrsytctu w l]ialyrnstoku.

Na dzicri -l I VII 20 | I r. irodki zwigksza jqcc Zakladowy liurrdusz Sw irde zcrr Sor. jalnych z tytLrlu

odplaLno(ci za udziclonc noclcgi rv r.rczclnianych oirocikach wvpoczynkowych wyniosly tqcz.nic 2(t

J70 zl brLrtto. u tlnr: l)loski ll 570 z,l: Wqgolzcuo lt tl00 z]. [)odatkowo kwota dolinansowunia
wykorzvstana przcz prtcowrrikrlw z Zaklacftrwcgo lrtnduszu Swilcle.t cn Socjllnyeh w rlmach
lirnittiw do dnia 31 Vll 20l l r. na wcckcndowc pobyty rckrcacy.jnc, zasil:rj4ca uczclnianc o(rodki
rvypoczl,nkowc, wyniosla l4cznic 5 040 zl brut(o, w tynr: Ploski . | ()2(l t|- Wqgorzewo 4 00021,

12. Inne obszary dzialalnoSci

12.1. Fundacja Uniwersytetu w llialymstoku

liundacja Ilniwcrsytctu * Rialyrnstoku Univclsitas I]ialostocensis zostala powo]ana nit moc].,

odwiadczcnia woli l7 lLndatorriw w akcic nolarialnyrn z dnia 22 kwictnia 2004 r. Oprticz
[]nirlcrsytctu w Bialymstoku, wolg utworzcnia f'undacji wyrazili przcdstawiciclc.jcgo Scnatu oraz

irodowiska naLrkowcgo Llriwclsytetu. Fundacja zostala wpisana do Kr:rjorvcgo Rcjcstrtr Sqdowcgo

It lipca 2004 r. pod numcrcrn 00002 I 2I 70.
(il6wnynr cclern f-undacji. zgoclnie z ti6 Statutu,.iest organizacyjnc, rzcczowc i flnansowc

wspicranic rozwoju IJniwcrsytctu w Bia]ymstoku w zakrcsie clzialalnoici dydaktyczncj, naukowc.;

i studcnckicj.

W roku akadcrrickirr 20 | 0/20 | | byly to:

l. Organizac.ja wyklad6w, seminari6w, konfercncji itp,

SPO'I KAN IF- I)YSKUSY.lNt, ..Kt rl TL ll{A W lF.l.t I Cl.()S()W" l'l l. ..(il-OS ULICY" (6 wrzc(nia
20 | | r.). ('entlurn im. L. Zarncnholir w lliatyrnstokLr. I)yskus ja dotyczyla l'cnorne nu kultury ulicy
i powiqzanych z ninr zagatlnicri, takich .jak: uczcstnictwo w kultLrrzc. oddolnc tworzcnic kultLrry

i spolecznc dzralanic poprzez sztukq. Wziqli rv nie.j udzial anirnatotzy kultury i niezalclni arty(ci.

ISTOTA POZNAWANIA INNEJ KULTURY aspckty cdLrkacyjnc, wyklad Annl Mlynarczrtk-
Sokolowskic'i (9 czcrwca 20l l r.). Oirodek [)oskonalcnia Nauczycicli rv Lomly. Wyklad zostal

wygloszony podczas konl'crcnc.ji poclsurnorvu jilccj projckt ,,Otwartoii na roznorotlnoii - szkolcnic
nauczycielck i naLrczycieli w zakresic przcc iwclzialania dyskryminacji i cdukac.ji wiclokulturowcj ".

SZTTJKA SPOI-ECZNA WOBEC WIIILOKUL I'LJROWOSC'l wlklad Krtaruyrry Niziolck
(9 czcrwca 201 | r.), Oirodck Doskonalcnia Nauczycicli w I-om7y. Wyklad zostal wygkrszony
pgdczas konfercncji podsumowuj4ccl pro jckt ,,Otwartoii na rti2norodnoirj szkolcnic nauczyciclck
i nauczycicli r.v zakrcsie przeciwdzialania dyskryminacji i cdukacji wiclokulturowcj".

DoSwtADclzAC RozNlC MIHDZYKULTUROWYCH spotkanic dyskusyjnc ( l7 maja

20ll r.), Wydzial Pcdagogiki i Psychologii Uniwcrsytctu w Ilialymstoku. Cclcm spotkania bylo
przybli2cnic uczcstnikonr wybranych clcmcnt6w kultury ormiariskicj w kontckdcic indywidualncgo
doSwiadczcnia roznic ponrigdzy kulturE polskel a ormiariskq. Spotkanie odbylo si9 w ramach XIX
Podlaskicgo Fcstiwalu Nauki i Sztuki.

UIALYS'I{)K .lAK CARDIFtT'? ML,ODZIF.Z A JI') S1'I1REO'I'YP - wyktad Katazyny Niziolek
(5 maja 201I r.), Galcria im. Slcridziriskich w Bialymstoku. Temat wykladu nawiqzywal do treici
wystawy fotograhi Macieja Dakowicza ,,CardifT noc4' prezcntowanej w Galeni oraz tozsamo6ci

i probf emow wsp6lczesnc.j mlodzie?y.
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tlARt)ZO KtJL'l tll{Al.NY CZ{.OWlh,K. Spotkanie dyskusyine poklczonc z prorrrocj4 ksi42ki

,,Warto zapytai o kulturg 4" (24 nrarca 20ll r), flcntrum int. L. Zarncnhola w llialymsloku.
Spotkanie dotyczylo wsp(rlczcsnych problemtiw zwi4z,anych z uczcstnictwcm w kulturzc.

KAWIARENKA ORYWA1'I:l.SKA - spotkanic dyskusyjnc (5 listopada 2010 r.), Klubokawtarnta

..KopilLrwak" w llialyrnstcll<u. Dyshusja byla podwiEconcj konsultac.iom sptllccztrynr. Zostala

zorganizowana przcz OWOI' ptz)' Incrytorycrnc.i wsp6tpracy z l-undacjrl

2. Organizacja kurs6w, szkolcti, warsztat6w ilp.

ZAJIi('lA I)t-A DZlli(ll W ITAMA(:ll PROCRAMTJ ,,PRZYGODY INNEGO": (pa2dzicrnik 2010

styczcri 201 | r.). Wolontatiuszc z lrundac.ji, przy wsp(rlpracy z Fundaclzq Edukacji i TwirrcztrSci,

rcalizowali Itilota2owv Plogram Ksztaftowania Wra2liwo5ci na Odmiennoii pt ,.Przygody
lnnego". Prograrn obcimowal przedszkola i szkoly podslawowe w wojcwtidzlwic podlaskim.

WARSZTATY Dt.A NAUCZYCIhLI I hDUKATOROW ,,KOT(D) DLA TOLIIRANCJI"
(17 grudnia 2010 r.), Ccntrunr im. L. Zamcnholh w Bialyrnstoku. Warsztaty byly polqczonc

z prcnricrq publikacji ,,Kot(d) dla krlcrancji" podsLrnrowuiqcej cykl zrcalizowanych pr"tcz fundac.lE

icentrur.n warsztat(iw z udzialcm ginrnazjalist6lv pod tym samym tytulem.

3. Organizacja wystaw

WYSI'AWA 35 LAI' POZNIEJ wznowicnic (28 grudnia 2010 l6 stycznia 201 I r.)' Ccntrum

irn. Ludw,ika Zamenhol'a w tlialynrstoku. Wystawa stanowila podsumowanie akcii lbtograficznych
i warsztat6w akty'r,vizacyjnych zrcalizowanych w rantach projcktu,,35 lat pti7nic.i".

WERNISAZ WYSTAWY ,,BOJARY" (3 grudnia 2010 r.). W Ccntrunr im. Ludwika Zamcnhofa

odb;-. l siq wcrtrisa2 wystawy .-Boiary". kt6rcrnLr towarzyszyla prczcntacia wydancgo przcz

Fundacjg albunru pod tym samym tytulem.

4. Wspieranie vr sprilpracy zagranicznej

TRAINING COURSII ON INCLUSION "FEEL IT" (20-26 czcrwca 20ll r., Turcja/Antalya-
Adrasan). udzial przcdstawic ielki lirndacii. Spotkanic umo2li\a'lo opracowanic ramowcgo polsko-

turcckcigo projcktu rtr igdzynarodwego, ktrirego celem .lcst integracja nrlodzie2y z mnic.iszymi

szansarni poprcz tw6rcz4 aklywno{i (fbtografia, 1l lm). Organiztorzy: Turccka Narodowa Agcne ia
Prograrnu "MlodzicT w dzialaniu'' otzz organizac-ia "Salto-Youth".

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICII]LKAMI AMBASADY STANOW Z.IEDNOCZONYCII
( l(r rnn ja 201 | r.). Spotkanic odbylo si9 w Bialymstoku. Dotyczyio moZliwoSci wspirlpracy przy

organzacji wyklad6w goScinnych i wydarzcri kulturalnych oraz infonnowania o dostgpnych opcjach

studiowania w Stanach Zjcdnoczonych.

5. DzialalnoSf informacyina

INFORMACJA W INTERNECIE (osoba odpowicdzialna - Andrzcj Klimczuk, wolontariusz).

Inforrnacje o dzialalnoici Fundacji UwB mo2na znalc'2.t, na aktualizowancj na bicZqco stronic

www.ILrndac ia. ulvb.ctlu.nl oraz na Faccbooku.

INFORMACJII W MEDIACIH LOKALNYCH I OGOLNOPOLSKICH: Dzialania t'undacji

t.nalazly w roku akadernickiln 2010/ll szcroki odd2wigk w mcdiaclr lokalnych kilkadzicsiqt

artykulow, zapowiedzi i relacji. Iclr aktualizowany na biczqco wykaz znajduje sig na slronic
fundac.ji w zakladce .,Piszq o nas".

KARTY POCZTOWE SZLAKU DZIEDZICTWA ZYDOWSKIEGO W BIALYMST'OKU przv

wsp6lpracy z f'undacj4 wydata we wrzesniu 2011 r. Poczta Polska. Material wizualny udostgpnilo

Muzeum Historyczne w Bialymstoku.
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6. DzialalnoStwydawrricza

Anrra M lyrrarczuk -Sokokrwska. K.ltarzyna Potoniec, Katarzyna Szostak-Krtil (rc'J.), I'rz1,god.v

lnncgo. Ilajki w edukuji niqdzvkulturowei, Fundacja Edukacji iTw6rczo(ci, l'undac_ja

[Jniwcrsytctu w []ialymskrku. I]ialystok 201 I, ISI]N 978-lt3-91 84u5-7-9. ISBN 987 -83-929455-6-
7. Publikacja zawicra m.in. bajki migdzykulturowc oraz sccnariuszc za.iQi stanowiqcc narzqdzic
placy z zakrcsu cdLrkacji rrriqdzyku lturowcj. Wydarra zostala w nakhdzic 5(X) cgzcmplarzy.

Katarzyna Niziolck. ILadoslar.v l)oczykowski. Si:lak Dziadzit:twu Z.wlov,:hegt v lJiulvnsloktr,
lrLrndacja IJlriw,ersytctu w I]ialynrstoku, llialyskrk 2011, ISBN 978-lil -92945 5-7-4 (wztrowtcnlc
publikac.ii). Broszury szlaku zostaly uzupclnionc o nowe obickty i intbrnracjc, zar.vicrajrl takZc jego

nrapkg. Wzrrowicrrie publikac.ji bylo rnozliwc dzigki wsparciu llnansowcrnu Ptczydcrrta Miasta

[]illcgostokLr. Nalilml - 3(XX) cgzcnrplarzy.

Katarzyna Niziolck (red.) Kol(d) dlu bLeruncji tnuleriuly dlu nuutzycicli i edukuktrow', Fundacja

Uniwersytctu w llialyrrstoku. Bialystok 2010. ISIIN 978-83-929455-2-9. Publikacia zawicra m.tn.

sccnariuszc warsztat6w zrcalizowanych w ramach projektu ..Kot(d) dla tolerancji". Wydana zostala

w nakladz ic 500 cgzenrplalzy.

Agnicszka Micriko (rcd.), Bojury. Fundac.ja lJniwcrsytetu w Bialyrnstoku. Bialystok 20 10. ISi]N
97lt-83-92945 5-5-0. Publikacja wydana w z.wrarzku z wystawa zorganizowan4 przcz cctrtrum ittt.

l.udwika Zanrcnholir w [3ialyrnstoku. stanowiqca.jc.j rozbudowany katalog. Albuln wydany zostal

w' nakladzic 800 cgzemplarzy.

I'ublikacjc lrundac.ii lJniwcrsytetu w llialynrstoku dostqpnc s4 w wcrsji PDF na.ic1 stronic www. Si1

rozprowadzane bezplatnic.

7. Wsparcie organ izaci i studcnckich

WOLONI'ARIAT STUDIINCKI . W 20l\ll I roku w zadaniach rcalizowanych przcz lirndac.lq

uczcstniczylo lqcznic ok.30 wolontariuszy, w tym 12 animatorck zaigi w ramach progranlu

.,1'rzygody Inncgo" (studcntck UwB) oraz 13 wolontariuszy podczas gry rnicjskic'i ,,Od PItL-u do

dcmokrac.ii".

8. Inne dzialania

lt LDYCJA KONKURSU ,.ROZNORODNOSL', pnZnSrRZIrNI4 DIALO(;U": (tl czcrwca

20llr. rozstrzygniEcic konkursu), Szkola l\rdstawowa nr 26 w Bialyntstoku. Konkttrs

skicrowany byl do ucznitiw szkt'rl podstawowych. Skladal sig z trzcch katcgorii: litcrackici,
plastycznel i f'otograli cznci. Mial na cclu m.in.: przybli2cnic zrtilnicowania kulturowcgo
i rcligijnego rcgionu. ksztaltowanic otwlrtoici dzicci wobcc szcroko rozumiancj odmicnnose i,

a takzc intcgracjQ uczniow polskich iczcczcriskich.

GRA TERI:NOWA ..POZNAJ BlALYS'l()K OI) PRl,-tJ DO I)EMOKRACIJI": 14 rlaia wraz

z ('cntrunr irr. t-udwika Zarncnhol':r w llialynrskrku zorganizowa liStny grg tcrcnow:1 ,,Poznaj
llialystok - Od l)RL-u do denrokracji". Wsp6lpraca polegala na wsparciu mclytorycznym
i organizacyjnyn (wolontariuszc).

KONKURS PODLASKA MARKA ROKU (16 marca 201I r.). W rarnach konkursu odbyla siq

prczcntacja projekt(rw Fundacji UwB, takichjak: ,,35 lat p6fniej" i ,.Bialoslocki Audiobtrs".

WY( lE( ZKA AUTOBUSOWA ...T5 LAT POZNIb.J'' (3 paZdzicrnikr 2010 r.) podsumowuiqca
projckt,,35 lat p67niej".

DZWTQKOWY PRZE,WODNTK DO SLUCHANIA W AU'l'OBUSACI.I KOMUNIKACJI
MIEJSKIL,J ,,BIALOSTOCKI AUDIOBUS". W ramach projektu dla dw6ch linii miejskich
autobus6w (2 i l0) przygobwano dZwigkowe przewodniki do odsluchiwania podczas jazdy.
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tiuNDUSZ I'OMOCY STYPENDIALNIiJ (FPS): Fundusz Pomocy Stypendialnc.i dziala od 2005 r.

Jcgo cclcnr jcst linansowc, wsparcic cdukacji w postaci stypcndiirw clla dzieci zmadych
pracownikirw uniwcrsytctu. Zrirdia flnansowania pochodzrl z dobro'uvolnych skladek, daro*izn
i zapis6w dokonywanych gl6wnie przcz pracow'nik6w tlniwersytctu w llialymstoku. W roku

20l0lll t. pornocy lirncluszu skorzyslakr 9 os(rb. l.rpczna warkr$i wyplaconych stypendii)w wynioslit
9 (XX) zl.

FiJNI)LISZ I)LA IDy POCTZYKOWSKIITJ: Dodarkowy lundusz cclo$,y pn..,Fundusz dla Idy

I'oczykowsl< ic j" utworzony zostal w paZdzicrniku w zwiilzktr zc (ttticrcitl lLadoslawa

Poczykowskicgo (wiccprczcsa lundacji w latach 200t1-2010), z inicjatywy pracownikow lnstytutu
Socjologii, a takZe czlonk6w t.arzqdu i wolontariuszy lundacji. Cclcrn lunduszu jcst wsparcic ctirki
zrnarlcgo - Idy. Lilczna warto$i zgrornadzonych i wyplaconych irodktiw rvyniosla 7 68lr,92 zl.

tlUDOWANlll SIECII (networking). W roku 2010/ll lirnclac.ia ,'vsprilpracowah m-in. z: Iundacjq
F.dukacji i Tw6rczo(ci, Ccnlrum im. Ludwika Zanrcnhofa, Komunalnym Przcdsigbiorstwcnr

Kornunikacli Micjskici, Galoriq im. Slcridzihskich, Dcpartamcntcm Kulttrry i Dzicdzictwl
Narodowcgo tJrzqdu Marszalkowsk icgo Wojewirdztwa Pocllaskiego, Klubcrn Kryyki Politycznc'l

w llialy-rnskrku oraz plac6wkami o5wiatowymi: Vl Liccunr 096lnoksztalcqcym w llialymstoku.
Publicznynr Gin.rnaz-jurn w Wasilkowic, Szkolq Podstawowq nl 26 w llialymstoktr, Szkol4

Podstawowq nr l5 w [3ialymstoku. Prywatnq Szkol:1 Podstawowq nr I w l]ia]ynrstoku. Szkolzl

Poclstawow:1 nr l6 w Bialyrnstoku, Przedszkolcm Satnorzqdowynl Intcgracyjnynr nr 2(r

w Ilialymskrku. Kids' Acadenry - Prywatnym Przcdszkolcnl Artystyczno-J gzykowyrn

w llialynrstoku. Przedszkolcm SamorzEdowym Jcdnooddziaktu'ym w Sura2u, Szkolq Potlstawow4

irn. Wspirlnoty I'olskic.j w Bialostoczku k. Kurian.

9. Nagrody i wyr6inienia

..INICJATYWA SP(X-ECTZNA ROKLJ 2010" (29 sierpnia 20ll r.). Rcalizowany przcz llndac.jg

Pllotazowy Progranr Ksztalkrwania Wra2liwoici na OdnlicnnoSi ,,Przygody Inncgo" wraz

z cl'cktcm .jcgo rcalizacji - ksiqzkq ntctodycznq pt. ,,Przygody Inncgo. Bajki wcdukacji
miqdzyku ltLrrowej ". zdobyl I rnie.isce w katcgorii ..lnic.jatywy cdukacyjnc isportowc". Organizator

konkursu: Wojcwoda Podlask i.

NA(iRODn AR IYS IYCZNA PRF-ZYDENTA MIn S IA BIAl.lIGOS l()KtJ (2(r czcrwca

201 | r.). Nagroda zostala przyznana fundacji w dzicdzinic tworzcnia i upowszcchniania kultury zzt

caloksztalt dotychczaso$'ej dzialalnoicr w zakrcsic popularyzacjihiskrrii miasta.

12.2. Uniwersvtet III Wieku

Na koniec roku akademickicgo 2010/20 | | tJTW liczyl 5l2sluchaczy.

Wyklady i wsprilpraca z uczelniami wy2szymi w Bialymstoku

W roku akadcmickinr 2010/2011, podobnic jak w latach ubieglych, wyklady odbywaly sig

w oparciu o bazg malcrialnq Uniwersytctu w Bialymstoku. Mieiscem wyklad6w byla aula Wydzialu
Prawa przy ul. Mickicwicza I . l.4cznie w 20101201| r. odby{o siq 16 wyklad6w: 3 wyklady -
wykladowcy z Uniwersytetu w Bialymstoku, 3 wyklady - wykladowcy z Uniwersyctu
Mcdycznego, 2 wyklady - wykladowcy z A rch id iccez.ialnego Wy2szcgo Seminarium Duchowncgo

w Ilialymstoku,2 wyklady - wykladowcy z Politechniki Bia{ostockicj, 3 wyklady - wykladowcy

z. Wylszej Szkoly Finans6w i Zarzq<Jzania w Bialymstoku, I wyklad - wykladowca z W yLszcj

Szkoly Administracji Publiczncj w Llialymstoku, 2 pozostale wyklady mieli przedstawiciele

r62nych insty,tucji, w tym: rzccznik Komcndy Wojcw6dzkiej Policji w Bialymstoku oraz dyrektor
Muzeum w Ciechanowcu.
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Po kaZdym wykladzic. wzoteur lat ubicglych, Wojcwtidzhi (Xrodcl< Aninracii Kulltrry
rv Bialyrnstoku zapcwnial program arl.ystyczny, na kt(rr,v skladaly si9 korrce y ttczni6rv szk(rl

muzycznych. chtirtiw bialostockich oraz innych zespol6w artystycznych. pro lcsionalrrych

i arnatorskich, dzialnjqcych na tcrcnic naszcgo nttasta 1 rcgrontr

W roku akadcmickirn 2010r'201| w Ccntrunr lidukacji l:uropcjskrc.j Bibliotcki Uniwclsytcckiej irrr.

J. (iicdroycia, zaprczenk)wano stuchaczotn 3 spotkania. Byly kr dwa wyklady lta Lenlat ..'lraktatu
I-izboriskicgo" oraz.jcdcn wyklad na tcnat,.Swobotla plzcp{ywu osob w Lilii Iirrnrpcjskici"

W ramach wsp6lpracy z IJniwcrsytctcm Muzycznym w Warszawie. Wydzialcnr Instrumcntalr]o-

l,eclagogicznyrn w llialyrnstoku IilW uczcstniczyl w cztctcclt kortccrtach tnttzyki klasyezrr,.'j

w wykonaniu studcnt6w i prolcsor6w Llczclni. W ostatnim kotlccrcic, oprticz kwartclu
lbrtcpianowcgo z klasy kanrcralistyki prol. Jcrzcgo Macic'icwsk icgo, wyst4pili sluchacze IJlW
z sckcji toatralnc.j, tarlca hawa.jskicgo, tarica cygariskiego ich<iru.

Stuclcnci z WydzialLr I'cd.rgogiki il'sychologii i innych uczclni opt-acorvywali ankicty izcblitli
rnatclialy do swoich prirc nragistcrskich na temat 7ycia, pasji i zaintcrcsorvah ludzi starszyclt

nalcT4cych do UTW. W biurzc UTW znaldtrjc sip praca lnagistet'sl<a powstala na bazic tych

infolmacti.

Zajpcia lakultatywne w muzeach

W loku akadenrickirn 2010/2011 llTW uczestniczyi w spotkaniach w nruzcach naszcgo tcgiotru:

Muzcunt Podlaskic w Ratuszu, Muzcurn Wojska, Muzcunr Ilistorycznc, Muzcutl l{zc7by Alfbnsa

Karncgo, Muzcum lkon w Supra(lu. Zajqcia w nruzcach cicsz4 sig dulynr za intcrcsowanicn.t

sluchaczv LJTW.

Zajqcia w sekcjach

Sluchaczc LJ'fW uczcstniczyli w nastqpuj4cych sckcjach zaintcrcsowati (okolo 4tlO os6b):

Sckc.ie jpzyk6w obcych zrzeszaly okokr [i2 osoby.

Sekcjc kulturl fizvczncj i zdrowia

W sckc.jach gimnastycznych, tj. rclaksacy.jnci, korckcylncj, ogt'rlnokondycyj nci' yoga -
tuczcstniczyftr ok. 50 os6b. Na basen uczqszczalo 105 naszych sluchaczy.

Sekcjc artystyczne: malarska i hattiarska

Sekcia malarska tJ'I W organizowala wystawy swoich prac m. in. w Bibliotccc Uniwcrsytcckicj im.

.1. Gicdroycia pt. ,,Rozmalowany Wsponrnicniarni o Tradyc.ji i Kulturzc []ialcgostoku lrzeci Wiel<".

Wystawiono 37 obraz6w. WystawQ u6wictnil konccrt w wykonaniu ch(rru U lW.
f)onadto wystawy prac naszych sluchaczy byly organizowanc w Klubic .,Zcnit" <traz. w spodkach

WOAK w [J ialyrnstoku.
Sckc ja rnalarska wystawila 8 obraztiw na Juwcnaliach w Warszawic w dniach l6- l7 X 2010 r'
Obraz Jana Sidoruka ,.Palacyk llasbachtiw" jury wyr6znilo piclwszq nagrodq.

W dniach l0- I I VI 201 I r. na Juwcnaliach w Warszawie Danuta Lopate cka otrzymala

wyroznicnic za obraz..Prlczki' .

Sekcja Ilat'ciarska zorganizowala wystawQ swoich prac w klubic ,,Zenit" w okrcsic od 3 XII - 22

XII 2010 r. Dodatkowq atrakcjq tej wystawy byly fotografie SupraSla wykonanc pneT' naszq

sluchaczkg - Basig Kicrkowskq

Sekcie taneczne zrzeszaly 36 os6b.
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Sckcic turystyki kr lqcznie ok. 50 os6b. Kolo I' l't K ..Seniorzy" zorganizowalo kr(rtkic rajdy 4-6
km plowadzonc przcz przcwodnik<iw z Oddzialu Rcgionalncgo PT'|-K. Mamy r6wnic2 2 sckcjc
Nordic Walking skupiajqcc ok. l5 os6b.

Sckcia ,,o uSmicch seniora" liczy 9 ostib. Kicru.y4ca sckcjq Kazirnicla Chilecka zorganizowala 2
turnusy wczasirw rchabilitacy.jlrych do sanatoriunr ZNP w Clicchocinku.

Sckcja redakcy.jna licz.y 6 osrib i wydajc raz w nricsi:pu gazctkq..Wiccznic Mlodzi".

Sckcia tcatralna liczy l5 ostih i przygott.rwala w roku akadctnickitn 20ll/2012 spcktakl

.. lirwirniada", ktirry odbyl siE 7 V 201 | r. w l)onru Kulttrry Zachgta.

Ch6r liczy 35 os(rb i uczcstniczy w imprczach kuJtLrralnych organizowanych w tJ-fW.

Pozostala dzialalnoSd

Zorganizowane zostaly wycicczki kra.iozna"vczo-hiskrrycznc:
o f)ulawy - Nalqcz(rw - Kaz,imicrz. - Zamo(i - Lublin - Kozl6wka (6-8 lX 2010 r.)

. Niedziela palmowawLysych (l7lV 20ll r.)
o Wycicczka ckumcniczna Drohiczyn - Grab6wka ( I I V 201 | r.)
. Wycicczka z.wi"pana zc (wigtcm chlcba w Cicchanowctt (14 VIII 201 I r.)

AktywnoSi naszych student6w zaowocowala zdobyciem (rodk6w unijnych z fundacji (irundtvig n;,r

prrlckt ,,M iqdzynarodowy Koktajl Scnior6w" - SIC rcalizowany w latach 2010-2012. W projckcic
tuczcstniczy 5 kraj6w curopcjskich (Francja, Hiszpania, Ifinlandia. Wkrchy i I'olska). Kazdy
z kra_jtlw przygotowuic dla wszystkich partncrt'rw spotkanie we wlastrym kla.iLr, na kt6rym
prczcntujc tradyclc, obyczqe, dawnc zawody i kulturq swojcgo rcgionu.

W dniach I5-19lll 201 I r. odbyla siq picrwsza nasz.a wit,Srta cdukacyj na w Clcuc ic - I Iiszpan ia ( l0-
osobow'a grupa czlonk6w naszego uniwct'sytetu).
Druga wizyla cclukacy.jnl odbyla siq w l3ialymstoku w dniach 26-29 V 201 | r. Odwicdzili nas

pannerzy z 4 kraj6u,: Franc.ji, I Iiszpanii. Wloch i lrinlandii ( l9 ostib).
W trzccicj wizycic cdukacyjncj w Oulu w Finlandii w dniach 27 VI -l VII201| r. uczestniczykr 9

sluchaczy IJIW.
Czu,arta wizyta cdukacyjna odbEdzic siE w dniach ll-l(t X 201I r. - wyjazd do Pary2a (10 os(rb).

Pi4ta wizyta - wyjazd do Werony wc Wloszeoh. w ltrtym 2012 r.

W czerwcu 20 | | r. zkrzyli$nry do Fundacji Grundtvig nowy proickt o nazwic ,,Naturc". W lipcu br.

o(rzymaf iSmy wiadomoSi t> prz,yznanirr narn dotacji na jcgo rcalizacjq. Prolckt bqdzic realizowany

orz.ct. dwa lata (20 | I -201 l).

Czg36 finansowa

gospodarczcj i jcst

- 19506 1,08 zl

- 42'730,00

- 105795,28

- 42989,00
- 2579,20
- 967,60

LJniwcrsytet '[ rzecicgo Wieku w I]ialymstoku rric pmwadzi dzia]alnoici
organizacj4 po2ytku publ iczncgo.

W roku akadenrickim 2010/20 I I przychody og6lem wyniosly
w tym:

. wplaty z tytulu wpisowego i skladek czlonkowskich 201012011

. otrzymanc dotacje 2010/201 I

. wplaty sluchaczy.iako uczestnik6w imprez 2010120 | |

. wplaty z tytulu l% od podatku dochodowego 2010/201
o przychody finansowe 2010/201 I
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Dotacjc zostaly pozyskane w ranrach korrkurs6w oglaszanych przez
wojcu ridztwr,r ()raz in nc instytue ic:

. Micjski Odrodck Ponrocy Rodzinic w Ilialyrnstoku /(5 z.atlah)
o Prczyclent Miasta Bialcgostoku (2 zadania)
. Fundacia (irundtvig (2 zadarria)

W roku akatlcrrtickinr 2010/20I I porric(li(rny koszl.y og6lcrn
w tynl:

o kosztyclzialalnoici slatuk)wL'i
o koszty admin istracyj nc

Ujcnny wynik l'iuatrsor.,"y w r.oku 2010

wladze sarrorzqdowc naszcgo

- 14t31i0,79

- 9941 ,50
- 80q72,99

t74126,49

- 149487,54

- 24639.25

- 5285,74

l5 (r4t1.55 zl stanowi4
przychodcrn bicZqcym

NadwyZkE przychodriw nad kosztatni na dzicri 30.06.2011 r. w wysokoici
Srodki bqd:1cc w czg(ci pozostalq dotacj4 z Fundacji Grtrndtvig. a w czqSci

IJTW. Sprawozdanic obcjmu jc okrcs od 1.07 .2010 r. do 30.06.201 | r.

12.3. Ch6r Akademicki

Ch6r Akadernicki tlniwersytctu w Bialyrnstoku w roku akadcmickinr 2010/201I, tradycjq lat

ubieglych. wykonal ponad 20 koncert6w na tercnie nriasta i rcgionu. Najwigkszynt
przcdsiqwzigc icrn artystycznym bylo opracowanie i przygotowanic rcpcrtuaru na jubilcusz XXXV -

lecia swo.le.i dzialalno(ci. Uroczystc konccrty pod patronatcnr honorowym Jcgo Magnificcncli
I{ektrrra odbyly sig w dniach 27 -28 naja 201 1 r. w sali konccrtowcj Opcry i Filharrnonii Podlaskicj.
W wykonaniu konccrtu.jubilcuszowcgo uczcstniczyli, poza skladem podstawowym- rriwnicZ byli
ch6rzy(ci.
.lak przystakr na konccrt jubileuszowy sklada{y sig naf zar(rwno ch(rralnc rniniatury. .iak i wspaniale

dziclo oratolyirre. W picrwsze.l czq(ci konceftu ch6r wykonal utr.l'ory u'sp6lczcsne i klasycznc,

skonrponowanc przcd wielu laty: Pax hontinibus (Andrzcj Koszcwski), Rcgina cocli (Rotnuald

Twardowski). Avc Maria (Patric (i. Killcn), Jubilate (Johanncs Matthias Michcl). WSr6d tych

napisanych w ostatnich dzicsrqciolcciach znalazla sig clbktowna kontpozycja ,.Gabicls Oboc",
autorstwa jcdnego z najslynnieiszych kontpozytor(rw muzyki filnrowcj - Ecnnio Morriconc. XX-
wieczne kompozyc.ie znakonricie uzupclnila nruzyka ch(rralna wsp6lczcsnych cpok. taka jak ..lch
lassc dich nicht" Johanna Christopha Baclra oraz gradual ,,Christus factus est" Antona Bruckncra.

Wspirlczcsne brzmicnie po.iawilo sig w kompozycji dyrygcnta lldwarda Kulikowskicgo,
zatytulowanci ..Cantatc l)onrino". Niezwykle ef'cktowny utw6r,,Brcak lirrth into singing" (Paul

Lcddington Wright) na trqbki, kofczqcy pierwsz4 czgSi koncertu byl el'ektcm zagranicznych

wo.1a2y ch6ru (lbstiwal w angiclskim Covcntry). W drugiei czglici konccrtu ch(rr wsp(rlnic

z Orkicstr4 Opcry i Filharmonii Podlaskicj oraz solistami (Agnicszka Piass - sopran, Magdalcna

ldzik alt, Adarn Zdunikowski tcnor, Szymon Kobyliriski bas) wykonal dziclo J6zef-a Haydna
powstale u schylku XVlll wicku - Missa B-dur..Terczjariska".

12.4. Wschodni OSrodek Transferu Technologii

Organizacja jcdnostki i utworzenie zespolu

Rok akademicki 201012011 to po rcakty'wacji pierwszy rok dzialalnoici Wschodnicgo OSrodka

Transfcru Technologii (WOTT).
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(ilixvny ccl .jaki postawil sobie nowy zcsp6l WO'l l lo: ttzyskanic przcz Uniwcrsytct w
Ilial;,rrstoku oraz.jednoslkq organizacyjnil WOTT statusu podmiotu tt znaczqccj, wrgcz kluczowci
pozycli w rcgiottic w obszarach: rozwoju i wdra2ania rcgionalnc.i stratcgii innowacji, rozwoju
spolcczeislwa in fornracy.jncgo, transfcru tcchnologii, tworzcnia sieci wsp6lpracy .iednostek
ntukowych i badawczo-rozwo.jorvych z podnriotami gospodarczymi oraz administracjzl publiczn4,

krcowania i rcalizacji rcgionalnych i ponad rcgionalnych inic.jatylt nr T/ccz rr'rzwrriLt innowacli,
doradztwa i szkolcfi z zakrcsu rozwoju i wdra2ania innowac.ji

W zrkresic olgan izrcy.inyrn gkiwne dzialania byly nastlruit,nc nr ulworzcnir-' /a?lcc7ll
tcchniczncgo llnkcjonowania .icdnostki powicrzchni biurowcj oraz wyposazcnia, zbudowunic
zcspolu. znpcwrricnie itrlclcl llnansowania dzialalnoici - zgodnic z przy.jqtymi zalo2cnianri WOT'I'
ma byi.;cdnostk:1 w pclni linansowan4 zc (rodk6w pozyskanych w drodzc pro-ickt6w oraz wlasnych
prac uslLrgow_vch. W wynikLr tych dzialari pozyskano irodki w ramach budTcttlw rcalizowanych
plzez WO'l.l pnrlektt5w. kt(rre pozwolily na sfinansowanie calo(ci koszttiw dzialalnoici .ycdnostki.
(ikiw,nyn.r Trtidlcrr flrransowania dzialalnoici WO l l w okrcsie 2010/20l lbyla realizacja proicktu

,,Rcgionalna Stratcgia lnnowacji bLtdowasystcmu wdra2ania"

Dziafania na rzacz rozwo.ju innowacji i transferu tcchnologii w regionic.

Dzialalno(i ta rcalizo*'ana byla poprzcz WO1"l' gl6wnic w ranrach pro.jcktu ,,Regionalna
Strategia Innowacji - budowa systemu wdraiania" (RSl). Jcst to projckt systcmowy
rcalizowany w partncrstwic prz.cz Urzgdu Marszalkowsl< icgo Wo.lcwtidztwa l'odlaskicgo (t,lMWP

Lidcl partncrstwa) oraz LJniwcrsytct w l]ialyrnstoku (Partncr) w ranrach Programu Opcracyjncgo

Kaoilal Ludzki dzialan ic 8.2.2..

Gl(ru'nyrn i cclami projcktu sq:

Stworzcnic optylnalnych kompctcncji i rrcchanizmtiw wspicranir innowacji rta nozromlc
rcgiorralnynt. Wypracowanic iuruchomicnic systcnru wdrazania Podlaskicj Rcgionalncj Stratcgii

Innowacji oraz jcj nronitorowanic i bcnchmarking. lJtworzcnie i rozw6i sieci wsp6lplacy
innowacyjnc.j w rcgion ic.

WO I"f pchri w tyln pro.jckcie rolg Jcdnostki koordynujqcej dz.ialania (lliura Projcl<tu I{SI w ranrach

grupy zadarl realizowanych przlt. zespoly Uniwersytetu w Bialymstoku).

Gkiwnc zadania projcktu RSI:

l. Zarz.4dzanic Projcktcm zc strony Lidcra Partncrstwa (zadanie LJMWP, pozostalc zadania

UwB)
2. Po*nlanic i lirnkc.ionowan ie Jcdnostki Koordynu.jilcc.i wdraTanic RSI (funkcjg t4 pc'lni

woTr)
-j. Pronrocja projcktu Opracowanic dokunrentacji rncrytorycznc.j do aktLralizacii Podlaskicj

Rcgionalncj Stratcgii Innowacji (RSI) w powiqzaniu zc Stratcgi4 Rozwqu Wojcw6dztwa
Podlaskicgo

4. Budowa systenru monitorowania i monitorowanic RSI, w powi4zaniu zc Stratcgiil Rozwtrju
Wojcw6dztwa Podlaskicgo

5. Opracowanie i wdroZcnic rlctodologii bcnchmarkingu RS I

6. Foresight rcgionalny
7. Upowszechnianic dobrych praktyk
tl. Stypcndia doktoranckie na kicrunkach oke6lonych w RSI

9. Budowa kompetencji zespol6w instytucji zaangazowanych we wdraZanio RSI (szkolcnra r

doradztwo)
10. Utworzenie Regionalnej Platformy Wsp6lpracy lnnowacyjncj
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I l. Promocja translbru tcchnologii i innowacji w gospodarcc i instylucjach zaangaTowanych wc
wdra2anio RSI

12. I{ozw6j wsptilpracy tra nsregionalnei i transgran iczncli w zakrcsic innowacji
| 3. Koordynacja pro.iekt6w i dzialah w obszarzc rozwoju innowacyjnodci
14. Inforrnac.ja w zakrcsic finansowania przcdsiqwzrgi innowacyjnych, nawiilzyr,vania powirlzuti

koopcracyjnych, zawiilzywania i funkc.jonowania kllstrow.

Zadania mcrl'toryc/)1e T.ostaly zrcalizowanc przct. t.cspolv pro.jck&rwc i badawczc kicrowanc przcz
plircowrrik(tw naukowych Llniwcrsytctu w []ialymstokLr. Itrzyz.nano stypcndiunr 20 tloktoratttonr z

[]niwersytetu w Bialymstoku, Uniwersytctu Medyczncgo iPolitcchniki tSiabstockic.j. Stypcndia

n'yplacane 6yly pn.cz, l2 micsigcy w kwocie 4700 z.l .

Ka)iy t.e stypendystt'rw w okresic wyplacania stypcnditiw otrzymal l.lcznic 56 400 zl.

Sprawozdania doktorant(rw pokazaly, 7c (rodki tc byly przcznlezane' m.in. na iryiazdy nl
kontbrcncjc naukowc, przcprowadzanie badali oraz zakup sprzEtLr niczbgdncgo do prowatlzcntit

dzialari naukowo bariawczych. Doktoranci przygotowali w tyrn czasie 20 arlykuklw naukowych,
kt(rre zostaly poddarrc rcccnz.jom oraz r-cdakcji naukowcj i przygotowanc do publikac.li.

Zorganizowano ll kont'crcncj i i scnrinari6w tcmatycznych:
l0 listopada 2010 r. w sali Scnatu Uniwcrsy'tctu w Bialymstoku odbyla si9 uroczyskrSi wrgczcnia

certyfikat6w zariwradcza jipyclt przyznanic stypcndi(lw 20 doktorantom prowadzzpyrn dzialalnoii
naukowo badawczzl.
l6 grudnia 2010 w Clcntrum Astoria zorganizowano Konfbrcncjq pt- ,,lnnowacic i translcr
tcchnologii w rozwo jt-t rcgionu."
l6 lutego 201 I r. w hotclu ,.Dw6r Czarncckicgo" zorganizowano InnoTcx Forunr pt. ,,lnnowacyjnc
tcchnologic w bran2y odziczowej i tekstylncj".
7 kwiclnia 20ll r. w Pafistwowcj WyZszcj Szkole Inlormatyki i Przcdsipbiorczo(ci w {.orn7y
zorganizowano Konl'crcncjg pt. ,,Tcchnologic 2ywno6ci i transl'cr tcchnologii w scktorzc rolntr

sporywczym".
25 nraja 201 I r. w Paristwowci Wy2szcj Szkole Zawodowcj u' Suwalkacl't ztlrganizowano
Konl'crcncjE pt. ..Wsp6lpraca migdzynarodowa w rozwoju innowacyjnynr i transl-crzc tcchnologii".
I 7 czcrwca 201 I r. w I lotclu Bran icki zorganizowano CalE Konkurstr Podlask i Innowator 201 . .

I 3 sicrpnia 201 I r. w CIH Allh zorganizowrno nagranic prograntu ,,Studio Rcgion".

29 wrzcinia 20I I r. na Wydzialc Ekonomii i Zarzqdz.ania Uniwersytetu w BialyrnstokLr

zorganizowano Forunr ,,lunowacyjny Uniworsytct - Nauka i (iospodarka".

Zorganizowano rcgionalny konkurs pod nazwel ..Podlaski Innowator 2011" a kapitula konkursu

wykrrrila laureat6w w cztercch katcgoriach:
o Innowacyjuc Przedsiqbiorstwo

laurcat ChM sp. z o.o.
IaLrreat NZOZ I'oliklinika Cinckologiczno - PoloTnicza dr Krzyszkrf Arciszcwskt,

o iunowacyjnySamorz4d,
laurcat Urz4d Miasta w []ialymstoku.

e Inst)'tucja Wspicraiqca Innowacjc,
laurcat Migdzynarodowc Wschodnic Centrum Innowacj i,

. Osoba Krcui4ca lnnowacyjnc Rozwi4zania.
laurcat Antoni Roman.

Rozpoczgto rcaliztcjg kolcjnych zadarl badawczych dotyczqcych innowacji i transfcru technologii:
. Dobrc praktyki innowacji i transferu tcchnologii w kluczowych bran2ach

wojewtidztwa podlaskicgo w ramach projcktu Podlaska Stratcgia Innowacji -

budowa systemu wdra2ania.
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Diagnoza potcncjalu lcgionllnych instytLrc.li naukowych w ramach projcktu Podlaska

Stratcgra Irnowacii - butlowa systcnlu wdrazanla.

Analiza innowacyjno(ci i transfbrLr tcchnologii w wyhtanych rcgionach
pcryl'cryjnych w ranrach pr-tlcktu Podlaska Stratcgia Innowacji - bLtdowzt systcmu

o lrrwentrr)zacja potcnc!alu nauko* o-baciau, c./cg() oraz stlvorzcnic rnapy kornpctencji
kluczowych podlaskrch uczclni wy2szych w rarnach projcktu Pocllaska StrrtcgirL

Innowacji - butlowa systcnrLr wdraTanla.

l)oza tynr zakrcs plac zespolu WO'l l obc'irnowal:

L l)rzygotowanic okresou'ych wniosk(rw platniczych pro.icklu ,,llcgronalra Stratcgia Innowacyi -

budowa systcmu wdrazania",
2. Przygotowanic dokurncntac.ji i uczcstnictwo w kontroli prtrjcktu przcprowadzonci przcz

[)cpaftan]cn1 trFS Urzgd u Marszalkowsk iego

Program stypcndialny
Przygoklwano pro.jckt ,,Podlaski Fundusz Stypcndialny" na kt6ry uzyskano stuproccntowc

dofi nansowanic. I'rojokt bgdzic rcalizowany od 0 l. I 0.20 I I do 3 | .05.20 | 3.

Cclctn prtlcktu jcst wsparcic llnansuwc i dziqki tcmu zwiqkszcnic cfcktywnolci pracy uaukowtl-
badau,czc'j 30 doktolant6w LJniwcrsytctu w Bialvmstoku ksztalc4cych sir; na kicrunkach uznanyclr

za szczcg6lnic istotnc z punktu widzcnia rozwoju wojcw6dztwir (okrcSlonych w RSI) przcz

udziclcnic irr stypcndi6w doktoranckich wyplacanych przcz okrcs l2 nricsigcy.

Stypcndy(ci bEdq r6wnic2 uczcstniczyi w szkolcniach i warsztatach w zakrcsic nrctod

kontcrcjalizacji wynikow badarl naukowych oraz zasad zal<iaclania i prowadzcnia lirnry spin<rut

.jako podstawowc'j firrmy u'spri{pracy uczclni z. gospodark4. Program szkolcri bgdzie obeirnowal

nr.in. ochrong wlasnoSci intclcktualncj i clcnicnty prawa patcltlowcgo, wcryfikacjq rynkowq
zalolcri bizncsowych oraz wyccnq przcdsigwziEi na wczcsnych ctapach rozwtrju, pozyskiwanic

6rodk6n rra dzialalnoSc l]+R. negoc.iacjc bizncsowe. pozyskiwanic kapitalu i clcnrcnly proccsu

inwcstycyjncgo, budowanic wizcrunku oraz nrarkcting uslug badavr,czych.
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