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Szanowni Pahstwo,

zgodnie z obietnicq przedstauiam Paftstwu moje sprawozdanie z realizacji
programu ugborczego.

Nie wszgstko udatro sig zrobi1 w ciqEt jednego roku, ale mam nad"zieje, 2e to
co zostato zrobione zgska Partstwo akceptacjg.

Bardzo prosze o poinformowanie mnie - drogq e-mailou,tq: etel@ntb.edu.pl -
o tAm, co obiecatem, a nie zostatro zrealizowane. Uwzglgdnig to
w spranaozdaniu za rok nastepnA.

Lic4 r6wnie2 na przesglanie informacj| uuag i pomgst6w dotgczqcgch
dolszego rozwoju Uczelni - u tgm rolot bglo ich bardzo maho.

Sprawozdanie Rektora z realizacji programu wyborczego

Program wyborcry - zaloienia pkt l. Pracownicy

. ZwiQkszenie zaanga2owania pracownik6w poszczeg6lnych wydzialow w realizacig zadah

og6lnouczelnianych. W celu rozwiqzywania poszczeg6lnych problemlw zwiqzanych

z funkcjonowaniem Uczelni spo$rod pracownik6w bpdq powolywani pelnomocnicy Rektora do

spraw wa2nych. Twozyliby oni zespoly, ktorc zajmq siq np. pozyskiwanie grantow, organizaciq

nowych kierunk6w, twonenien zamiejscowych jednostek organizacyinych, reklamq itp,

Pelnomocnicy uzyskiwah\ dodatkowe wynagrodzenie (dodatki specjalne) - w zale2no$ci od

zaanga2owania i wynik6w. Pdnomocnicy mogq tak2e uzyskad zmniejszenia obowiqzkowego
pensum w zale2noSci od rodzaju realizowanych zadah.

. Odciq2enie dydal<tyczne os6b zdobwaiqcych irealizuiqcych granty krajowe ieuropejskie.
Realizacja grantu badawczego mo2e byi podstawq do znaczqcego zwolnienia z obowiqzk6w

dydaktycznych. W zespolach badawczych w pierwszym nqdzie powinni byi zatrudnieni

pracownicy UwB.

. ln'rcjowanie wspolpracy z pracownikami naukowymi maiqcyni sukcesy w pozyskiwaniu grant6w

europejskich (zatrudnianie, visiting professor, umowy zlecenia, udostgpnianie zaplecza

n a u kowo-dyd aktyczne go).

o Nale|y dqZyi do podniesienia wynagrodzenia najlepszym pracownikom Uniwersytetu (w tyn
tade adninistracji). Nie powinno byC - za wyjqtkien wymog6w ustawowych - podnoszenia

wynagrodzen wszystWm pracownikon np. o 200/o. R12nicowanie wynagrodzeh pracowniczych

powinno siq przejawiac przede wszystkim w preniowaniu najlepszych (publikacje, badania)

oraz zatrudnionych na jednym etacie i wykazujqcych siq zaanga2owaniem w funkcionowaniu

Uniwersytetu.

Realizacia programu

r Powolano nastQpuiEce komisje rektorskie:

Ds, nauczania Polak6w na Wschodzie

Ds, oceny parametrycznej, instytucjonalnej i programowej

Ds. projekt6w badawczych

Ds. promocji

o Powolano nastgpujEcych pelnomocnik6w Rektora:

Ds. os6b niepelnosprawnych
Ds, czasopism naukowych
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Ds. twozenia kierunk6w studi6w i monitorowania rynku edukacyjnego

Ds. wsp6lpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej
Ds. wspolpracy z gospodark4 sieci naukowych i migdzynarodowych

Ds. oceny parametrycznej, instytucjonalnel i programowej

Ds. pozauniwersyteckich form ksztalcenia

Ds. nauczania na odlegloSi
Ds. studi6w doktoranckich
Ds. Centrum Edukacji Nauczycieli

o W wigkszo$ci pzypadk6w funkcjonowanie komisji pzynosi zakladane rezultaty. Dalszych prac

koncepcyjnych wymaga komisja ds. projekt6w badawczych oraz monitorowanie rynku uslug

edukacyjnych.

o Zmniejszono w uzasadnionych pzypadkach pensum os6b zaanga2owanych w kierowanie

duZymi grantami badawczym,.

. Pzeprowadzono podwy2kg wynagrodzeri w oparciu o kryteria wynikalqce z Kaly osiqgnigf
iwynikow pracy nauczyciela akadenickiego. Podwy2ki byly zr62nicowane, uwzgledniajqce

dokonania, aktywnoi;i naukowq i organizacyjnq pracownik6w. Wnioski o podwyZki skladali

dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Decyzjq o wysoko6ci podwy2ki podejmowat

Rektor. Pzygotowano r6wnie2 kryteria oceny pracownik6w innych ni2 naukowodydaktyczni
Majq one charakter wstgpny i wymagajq dalszych prac w celu ich dostosowania do
poszczeg6lnych grup pramwnik6w.

. Opracowano kryteria decyduiqce o awansie pracownik6w naukowo-dydaktycznych
z wyeksponowaniem aktywno6ci w zakresie zdobywania grant6w badawczych.

o Pracownicy malqcy na poszczeg6lnych wydzialach nalwiqksze osiqgnigcia naukowe (publikacle

i granty) otzymali jednorazowe dodatki wyplacone z rezerwy Rektora.

o Zmniejszono zatrudnienie w stosunku do roku 2011 o 34 etaty w grupie nauczycieli

akademickich, w grupie pracownik6w niebqdqcych nauczycielami akademickimi o 10 etat6w.

o Upozqdkowano zasady funkcjonowania katedr teologicznych popzez dostosowanie
zatrudnienia do realizowanych godzin dydaktycznych i formy zatrudnienia. Rozwiqzano umowy

o pracg z osobami niedopensowanymi i zatrudnionymi na tzw. drugim etacie. Ograniczono
znacznie zatrudnienie pracownik6w administracyjnych.

Prognm wyborczy - aloienia pK ll. Studenci i doktonnci

o Realizacja systemu kontroli jakoSci ksztalcenia w celu wskazania slabych punkt6w procesu

dydaldycznego i doskonalenia program6w ksztalcenia. Wymaga to wiqkszego zaangazowania
student6w (ankiety!!!) W wielu pzypadkach jest to jedyne Zrodlo uzyskania wiarygodnych
danych.

Organizacja pzez Uniwersytet roZnego rodzaju kurs6w doksztalcajqcych, przedniotdw
specjalistycznych, wskazanych przez samozqdy, za synbolicznq odplatnoSciq lub bez
wnoszenia oplat jako zajqcia ponadprogranowe (kurs na aplikacje pnwnicze, informatyczne,
retoryka, nauki jqzyka specjalistycznego itp.).

lntensyfkacja dzidalno$i studenckiego radia UwB, co wiq2e sig z uruchomienien kierunku

dziennikarctwo.

Umo2liwienie studentom idoktoranton szerckiego dostqpu do kozystania z najqtku Uczelni
(np Ploski, Szczecinowo).



a

a

a

a

Uniwersytet w Biatmsbku - Spiarozdanie z dzislalnosci w oku akadenbkim 201220 13

Dofinansowanie sportu studenckiego, szczegllnie takich dziedzin, w K6rych no2na szybko

od nie SC zn aczqce su kce sy.

Organizacje studenckie funkcjonujqce na Uniwersytecie powinny czqSciei iako lider iniciowad

powolanie ogilnopolskich i miqdzynarodowych sieci naukowych, stowanyszeh, zespol1w

zajnujqcych siq okreSlonq problenatykq.

Organizowanie ,,autentycznych' praktyk - studenci wskazuiq instytucie, w kt6rych chcq odbyi
praktykq, a Uczelnia podejmuje dilalania umo2liwiaiqce ich zorganizowanie.

Bezplatna sala gimnastyczna dla zorganizowanych grup, dofinansowanie oboz6w letnich

i zinowych, dofinansowanb - tam gdzie to jest mo2liwe i w niarq no2liwoici finansowych -
wy2ywienia w barach funkcjonujqcych na Uniwersytecie.

Zatrudnianie studentbw pzy realiacji ro1nych pzedsigwziqi uniwersyteckich (np. okesowa
pomoc w dziekanatach i reldoracie).

Tania ksiq2ka - no2liwo*c zakupu pnez student6w otnymuiqcych stypendia socialne

podrqcznikow wydawanych pzez wydawnictwa zwiqzane z UwB z du2ymi rabatami (do 50Yo).

Zwiqkszenie aktywnofici naukowej student6w (pismo, konferencie, wsp6lpraca z innymi

oSrodkami, doktoraty wsp6lne itp.).

Realizacia proqramu:

Opracowano wz6r sprawozdania z efekt6w funkcjonowania systemu kontroli i doskonalenia

ksztalcenia popzez wprowadzenie wymogu informowania o realizacji wniosk6w zawariych

w popzednim sprawozdaniu.

Poddano analizie i kontroli zajqcia realizowane w formie eJeamingu (m.in. wprowadzono

obowiqzek hospitacji tych zajg6 pzynajmniej raz w semestze).

Powolano pelnomocnika ds. jako6ci ksztalcenia.

Odbyly sig spotkania z samozqdem po5wiqcone ustaleniu pzyczyn malej aktywno5ci

student6w w wypelnianiu ankiet dotyczqcych jako5ci ksztalcenia.

Pzygotowano do realizacji w roku akademickin 2013fl4 ofertg odplatnych pzedmiot6w

o96lnych, ktore mogq byi wybierane jako dodatkowe pzez student6w i pracownikow.

Pzygotowano program zajq6 majqcych przybli|y't' studentom zasady skladania aplikacji

grantowych, Zajgcia rozpocznqsig od nowego roku akademickiego.

Wdra2ana jest koncepcja ,,Otwartego Uniwersytetu", Sprowadza siq ona do pzygotowania

oferty kr6tkich odplatnych kurs6w dotyczqcych problematyki, na kt6re jest zapotzebowanie na

rynku. Bqdq one realizowane, poczynajqc od semestru letniego roku akademickiego 2013/14

odplatnie, pzede wszystkim pzez pracownik6w i doktorantow UwB.

Realizacja projektu telewizji akademickiej w oparciu o Srodki uzyskane pzez student6w.

Podjgto rozmowy ze studentami na temat dofinansowania okreslonych dyscyplin sportowych.

Nie pzyniosly one konkretnych ustalei.

Pzedstawiono samozqdowi studenckiemu propozycjg wykozystania majqtku Uniwersytetu

(Wqgozewo, Ploski, Szczecinowo). Jest zainteresowanie student6w u2ytkowaniem bazy

w Wggozewie, Osrodki w Ploskach iSzczecinowie nie sq wykozystywane pzez studentow.

Uzgodniono z samozqdem doktorant6w katalog spraw do zalatwienia, kt6re majq pzyczynic

sig do zwigkszenia atrakcyjno6ci tego typu studi6w realizowanych na naszym Uniwersytecie.
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W zwiqzku z tym powolano Forum reprezentowane pnez wladze rektorskie, kierownik6w
poszczeg6lnych studidw doktoranckich oraz pzedstawicieli doktorant6w. Z inicjatywy
samozqdu doktoranckiego powolano pelnomocnika Rektora ds. studi6w doktoranckich.

Uruchomiono akcjq ,,Tania ksiq2ka" umo2liwiajEc4 studentom zakup ksiq2ek wydawanych pzez
nasze wydawnictwa po atrakcyjnych cenach.

0d roku akademickiego 201312014 uruchomione zostanie dofinansowanie posilk6w dla
student6w w barach funkcjonujqcych w budynkach Uniwersytetu.

Udostgpniono 2 razy w tygodniu salg gimnastycznE studentom (koszykdwka i siatk6wka).

Wadze rektorskie systematycznie uczestniczE w spotkaniach z samozqdem studenckim.

Opracowano projekt umowy dotyczqcej odbywania praktyk studenckich nieobjgtych programem

studi6w.

Program wyborczy - zalo2enia pK il|. Nauka i dydaktyka

Podstawowyn celem jest umocnienie pozycji Uniwersytetu jako lidera w zakresie badah
naukowych i dydaktyki Ksztalcimy najlepiej, bo mamy najlepszq kadrg!!! (i tym st9 rohnimy od
szk6l niepublicznych, kt6re zatrudniajqnaszych pracownik6w). Jedynie struktury uniwersyteckie
zapewniajqwysoki poziom badah naukowych i rozwhj naukowy nlodych pracownik6w nauki.

Musiny utnymai sfatus Uniwersyletu (bezpzymiotnikowego), co wynaga uzyskania
uprawnieh do nadawania stopnia naukowego doktorc w co najmniej 10 dyscyplinach (ten

warunek jest spelniony), w tyn co najnniej dwa uprawnienia w diledzinie nauk fzycznych
i matematycznych (ten warunek nie jed spelniony). Potnebna jest intensyfikacja dzialah na
zecz uzyskania uprawnieh do nadawania stopnia doffiora w dziedzinie nauk natenatycznych.

Realiacja idei uniwersytetu transgranicznego. lntensyfikacja wspolpncy z sqsiednimi
uniwersytetani w Grodnie, Wilnie, Kaliningradzie, Lwowie. Podpinnie stosownych porozumieh

dotyczqcych wspolpracy w ramach sieci uniwersytet6w, kt6rej celem bqdzie prowadzenie

studi6w wsp6lnych, migdzyuczelnianych.

Stwozenie szerokiej oferty ksztalcenia w jqzyku rosyjskim, co powinno stad sig ,markq
tozpoznawczq" UwB. Realizacja pnez UwB jako lidera projektu wymiany student6w z Rosjq
w ramach progranu Mundus. Zwiqkszenie ofety pzedmiot6w wykladanych w jgzyku rosyjskin
adresowanych do student6w z Rosji w ramach tego programu. Nab2y rozwa2yC mo2liwo56
ksztalcenia w jqzyku rosyjskim w fornie e-leamingu.

Pozyskiwanie nowych student6w np. Ros1a, Blaloru5, Ukraina (i inne pafistwa dawnego ZSRR).

Umocnienie i rozwdj Filii UwB w Wilnie. Powinna to bye wizytbwka polsktego szkolnictwa

Wszego za gnnicqwschodni4 ksztalcqca nie tylko Polak6w.

Uruchomienie studi6w w Grodnie (np. pedagogika, infornatyka) na poczqtku realizowanych
w tormach ksztalcenia na odlegloSf, adresowanych gl6wnie do Polak6w na Bialorusi, ale nie
tylko. W pzyszloSci w Grodnie powinna powstad filia UwB. W obu pnypadkach poza zajqciani
w jgzyku polskim powinny byd oferowane studia w jgzyku rosyjskim i ew. angielskin.

Utwozenie w Bialymstoku centrun ksztalcenia Polak6w mieszkajqcych za naszq wschodniq
granEq.

Polo2enie nacisku na wymogi kategoryzacji i zwiqzanej z tym noZliwoSci uzyskiwania
zwiqkszonej dotacji (publikacje, ekspeftyzy zewnQtrzne, ewidencja funkcji, nagr6d iwyr62nieh
pracownikow, odpowbdnia organizacja konferencji naukowych). W tyn celu musi by| powolana

o
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na szczeblu Uniwersytetu osoba (zespol), kt6ra bqdzie odpowiedzialna za uzyskiwanb takich

informacji i skladanie stosownych sp rawozdah.

Wydawanie perbdyk6w punktowanych (wszystkie pisma wydawane na Uniwersytecie powinny

wystqpi6 o punkty, co jest warunkien dofinansowania).

Utwozenie nowych struktur - sieci naukowych, zespol6w badawczych, w tym rdwnieL

o charaldeze miqdzynarodowym, w kt6rych UwB bgdzie liderem. Zdynamizowanie dzialah na

zecz twonenia krajowych sieci wsp6lpracy. Wspilne proiekty i granty z wiodqcymi iednostkami
naukowymi, insfucjami, pnedsigbiorstwani.

Rozw6j studi6w dol<toranckich - w zwiqzku ze wzrostem zapotzebowania na lll stopieh

ksztalcenia.

Realizacia programu:

W pa2dzierniku 2013 roku zostanie zlo2ony pzezWydzial Matematyki i Informatyki nale2ycie

pzygotowany i uzasadniony wniosek o pzyznanie uprawniei do doktoryzowania w dziedzinie

matematyka.

Rektor zto2yl wizyty wladzom rektorskim Uniwersytet6w w SanklPetersburgu, Kownie, Lwowie,

Grodnie i Bze5ciu, kt6rych celem bylo nawiqzanie bli2szej wspolpracy na szczeblu Uczelni,

a nie poszczeg6lnych wydzial6w. Ta sama tematyka byla pzedmiotem spotkai Rektora

z wladzami Uniwersytetu w Tarnopolu, Kaliningradzie, Worone2u, Smolerisku, Brnie i Moskwie.

W pa2dziemiku 2013 roku planowane jest podpisanie umowy w sprawie utwozenia Sieci

Uniwersytet6w Pogranicza, w sklad kt6rej wchodzi UwB jako lider oraz Uniwersytety w Grodnie,

Bze6ciu, Lwowie, Tarnopolu, Kownie, Worone2u i Kaliningradzie,

Wzbogacono ofertg ksztalcenia adresowanq do studentdw z Bialorusi (studia podyplomowe).

0dbylo slq spotkanie ze studentami zagranicznymi, na kt6rym ustalono jakie sq ich oczekiwania

w stosunku do wladz Uniwersytetu ico nale2y zrobii, aby zwigkszyd atrakcyjno6i studiowania

w Bialymstoku. Spozqdzono bazg adresowq student6w z zagranicy i zrealizowano ankietg

(plusy i minusy studiowania na UwB).

Pzygotowywana jest oferta studi6w podyplomowych dla studentow zagranicznych.

Filia w Wilnie uzyskala patronat Konferencji Rektor6w Uniwersytet6w Polskich.

Uzyskano z MSZ dotacjq w wysokoSci ok. lmln 800 tys. zl na zakup dzialki budowlanej

w Wilnie. Sq to jednak niewystarczajqce Srodki na nabycie dobze zlokalizowanej dzialki.

Pzygotowano ofertg ksztalcenia w jgzyku angielskim i rosyjskim (4 kierunki) dla student6w

zagranrcznycn,

Pracownicy UwB uczestniczyli w targach edukacyjnych organizowanych na Bialorusi i Ukrainie.

0dbylo siq spotkanie z prezesem Fundacji ,,Perspektywy" dotyczqce mo2liwo6ci reklamowania

oferty ksztalcenia w jgzykach obcych w krajach Europy Wschodniej.

Pzystqpiono do programu ,,Study in Poland".

Od pa2dziernika ruszy szkola jqzyka i kultury polskiej dla cudzoziemc6w POLLANDO powolana

na Wydziale Fildogicznym.

Opracowano i wprowadzono w 2ycie ,,Kartg osiqgnigi i wynik6w pracy nauczyciela

akademickiego", ktora zawiera wszystkie dane istotne pzy ewaluacji Uniwersytetu i jego

jednostek organizacyjnych. Dane tam zawarte sq uwzglgdniane pzy uslalaniu kwot podwy2ki

wynagrodzenia oraz nagr6d i premii.
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Utwozono kilka sieci naukowych, kt6rych UwB jest liderem (3).

Pelnomocnik ds. czasopism naukowych odbyl szereg spotkai z redaktorami pism naukowych

wydawanych na UwB. W wyniku tych spotkari ustalono zasady funkcjonowania tych pism i ich

dofinansowania. Umieszczono na stronie inlernetowej linki umo2liwiajqce bezpo5redni dostqp

do skon czasopism wydawanych na UwB.

Bqdq nadawane od roku akad. 201312014 elektoniczne numery identyfikacyjne (DOl) artykulom
publikowanym w czasopismach w ramach Repozytorium UwB oraz zarejestrowano je

w katalogach: Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open Access

Repositories (DOAR), Digital Repository Infrastructure Vision for European Research
(DRIVER), DART - Europe E{heses Portal, Google Scholar.

Wytypowano czasopisma - ,,Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" oraz ,,Formalized
Mathematics', kt6re weszly do platnej bazy,,Versita", co zapewni lepszy dostgp do artykul6w
tam publikowanych i pzez to wigkszq cytowalno$c.

W wyniku spotkari z samozqdem student6w studi6w doktoranckich opramwano plan likwidacji

barier w rozwoju tej formy ksztalcenia,

Powotano Radg Konsultacyjnq z udzialem pzedsigbiorcow z naszego regionu, kt6rej zadaniem

bgdzie opiniowanie program6w kszlalcenia i kierunk6w studi6w.

Powolano Radq Rektor6w, w sklad kt6rej wchodzq obok uzgdujqcego Rektora byli rektozy
UwB. Jej gl6wnym celem lest wymiana do6wiadczeh, inicjowanie pzedsigwzigi majqcych na

celu wzmocnienie pozycji UwB oraz udzielanie wsparcia dla dzialai majqcych na celu rozw6j
potencjalu naukowego Uniwersytetu.

Podpisano umowg o wspdlpracy z Podlaskq Fundacjq Rozwoju Regionalnego.

Pzygotowano koncepcjg wprowadzenia systemu walidacji kompetencji uzyskanych w ramach

ksztalcenia formalnego i nieformalnego. /prof. dr hab. E. Kryiska/

Pzygotowano 
"Analizq rynku edukacyjnego', ktdra ma pom6c wzbogaciC ofertg ksztalcenia na

UwB (nowe kierunki). lK. Dziedzikl

Program wyborczy - aloienia pK lV. Pieniqdze i organizacja

Zwiqkszenie efeldywnoSci w uzyskiwaniu finansowego zasilania zewnqtznego (granty, w tym

europejskb). W celu realizacji tego zadania zostanie powolany zesp6l, kierowany pnez oso@
najqcq doSwiadczenie w tym zakresie (dodatkowe zatrudnienie), kt6ry zajmowahy sig jedynie

wyszukiwaniem grant6w i informowanien o tym naukowc1w oraz pomaganiem in
w pnygotowaniu aplikacji. Pieniqdze z platnej dydakUki nuszqby| zastpione w krhtkim czasie
pieniqdzni z badah! Zatrudniajny osoby majqce sukcesy w pozyskiwaniu grant6w europejskich.

Niedopuszczenie do powstania zadlu2enia wynikajqcego z braku no2liwo$ci sfinansowania
VAT-u zawartego w fakturach dokumentujqcych wydatki zwiqzane z budowq kampusu.

W zwiqzku z tym naleLy ncjonalnie zagospodarowaC najqtek Uniwersytetu. Konieczna jest

inwentaryzacja i oszacowanie waftof,ci rynkowej najqtku. Zagospodarowanie oznacza sprzedaz
niepotnebnych skladnik6w najqtku, a w pozostalyn zakresie jego wynajen, dzierhawg, jak te2

tworzenie jednostek zarabiajqcych - np. hotel, centrum konferencyjne.

Pzeprowadzenie audytu w zakresie mo2liwo*ci konercjalizacji badah (co Uniwercytet moile
sqzedae gospodarce) i ustabnie jakie badania (na kt6re jest zapotnebowanie) mogq byt
realimwane na Uniwersytecie. lstniele potzeba zlecenia tego wyspecjalizowanej ftrmie.

a

a

t0



UniweFylet * BialyrFtoku - Sprasozdanie z dzialalnosci w rclu akademickim 201zml3

. Analiza rynku edukacyjnego i uruchamianie nowych kierunk6w studiow, na R6re iest
zapotrzebowanie, co jest mozliwe przy pelnym wykorzystaniu potencialu ludzkiego

i zeczowego. Many znacznie wigcej profesor6w i innych pracownik6w naukowych ni2 szkdy

niepubliczne, a nie uruchamiamy,atrakcyinych" kierunk6w.

. IJruchamianie kierunk6w tzw. ,zanawianych". Prowadzenie szkoleh platnych, datne ekspeftyzy

na zecz pzedsiqbbrcow i innych zainteresowanych (np. samozqd, sqdy itp.)

o tJniwersylet nie jest federaciqwydziahw - tzeba zlikwidowai daiqce siq zauwa|yi negatwne
zjawisko dbania jedynLb o interes ,,wlasnych' wydzialow. Nie powinny dublowa1 siq dzialania

dziekanow i Rel<tora (zespoly zadaniowe, reklama, organizacie studenckie, pelne wykorzystante

pracownik6w - minima kadrowe, sale, spzqt itp.).

. Rozwa2enie oplacatnoici uruchonienia zaniejscowych jednostek organizacyjnych w Siedlcach

iOlecku.

o Wigkszy nacisk nale1y polo2y| na ksztaltowanie pozytywnego wizerunku zewnQtrznego

lJniwersytetu. Nale|y rozwa2yc potnebq powolania necznika prasowego Rektora.

. Analiza krybn6w decydujqcych o pozycji UwB w rankingach - powolanie zespolu ds

pnygotowania programu dzialan, l<t6rych celem iest poprawa mieisca UwB w rankingach.

o Bibloteka - intensyfikacja digilalizacji zbior6w i dostqpu on'line do zbior6w.

. Dalsza rozbudowa kampusu maiqca na celu zlokalizowanie w nim wszystkich jednostek

organizacyjnych UwB.

c Zntensyftkowanie dzialah zmienajqcych do kreowania wspilnych przedsiqwzipc z Politechnikq

Bialostockq i lJniwersyteten Medycznym (miasteczko uniwersyteckie, wsp6lne obiekty - np'

basen, pelne wykonystanie bazy dydaffiyczno-naukowei w celu realizacji wsp6lnych proieffi6w)

c Wznowienie funkcjonowania liceum uniwersyteckiego.

. Pzedstawianie n roku pzez Rel<ton programu dzialania na naibliZszy rok i sprawozdah z iego
realizacji.

o BezpoSredni kontaK student6w i pracownikow z Rehorem - ogdlnie dostqpny mail sluhbowy'

. IJsprawnienie funkcjonowania struktur administracyinych popzez infornatyzaciq prowadzqcq

do likwidacji obrotu papierowego, ulatwienie dostqpu do sieci wi-fi, popularyzacia

oprccowwania naterial6w do 1wiczeh i wyklad6w dostqpnych onJine.

. Stwozenie wlasnej brygady renontowo-budowlanei. W ten spos6b no2na uniknqd du1ych

koszt6w zwianych z zam6wieniami publicznymi.

Realizacia proqramu:

. Opracowano plan naprawczy umo2liwiajqcy w perspektywie 2-3 lat poprawg wyniku

finansowego, a pzede wszystkim likwidacjg ok. 2 mln deficytu, kt6ry mial miejsce w 2011 i2012
roku.

. Opracowano koncepcjg zakoriczenia budowy kampusu, co wiqzalo sig z konieczno6ciq

uzyskania ok. 20 mln zl na zaplatq podatku od towar6w i uslug (15 mln zl) i wkladu wlasnego

(4 mln zl). W zwiqzku z tym pzygotowano oferte spzeda2y nieruchomo6ci pzy ul. Lipowej oraz

Pilsudskiego, co wymagalo spozqdzenia stosownej dokumentacji i inicjowania zmian w planie

zagospodarowania pzestzennego. Do czasu uzyskania 6rodk6w wydatki zviqzane z realizaciq

kampusu sq finansowane z kredytu (15 mln zl) uzyskanego w BGK oraz kredytu obrotowego
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(3 mln zl) w Banku Millennium. W ten sposob - cudem - udalo sig utzymac plynno6i

finansow4

Pzygotowano oferte speedazy o5rodka w Szczecinowie oraz mieszkania w Bondarach.

Finalizowane sE prace zniezalqce do ustalenia jakie sq szanse UwB na komercjalizacjq
prowadzonych badai - sq one finansowane ze Srodk6w uzyskanych w ramach projektu. Ze

wstgpnych danych wynika, 2e male sqszanse na uzyskanie znaczqcych Srodk6w z tego tytulu.

Powolano rzecznika prasowego Uniwersytetu, co zostalo dobze odebrane pzez pzedstawicieli

medi6w oraz pracownik6w.

Powotano komisjg ds. promocji izaczynalo ju2 pzynosii zauwa2alne rezultaty. Opracowano

strategiq promocyjnq na najbliZszy rok akademicki oraz uruchomiono dzialania, kt6re malq
poprawid pozycjq UwB w rankingach.

Zintensyfikowano wspoldzialanie UwB, PB oraz UM. Podpisane zostalo porozumienie tych

uczelni z wladzami miasta w sprawie realizacji idei ,,miasteczka uniwersyteckiego'. Realizowane

sq wsp6lne inicjatywy w zakresie promocji (Eureka), podpisanie umowy o wsp6lpracy z Policj4
wspolne aplikowanie o granty, itp.

Trwajqprace nad stwozeniem pzez UwB, PB i UM sp6lki, ktdrej pzedmiotem dzialania bgdzie
komercjalizacja badah realizowanych na tych uczelniach.

Podjqto prace nad utwozeniem Centrum Wasno6ci Intelektualnej,

Pelnomocnik ds. pozauniwersyteckich form ksztalcenia pzygotowal pelnq dokumentacje
potzebnE do uruchomienia szkoly podstawowej, gimnazjum i liceum. Realizacja tej inicjatywy
jest wstzymana do czasu zakodczenia budowy kampusu.

Pzygotowano plan rozwoju Wydawnictwa UwB, zakladajqcy zwigkszenie jego efektywno5ci.

Rozpoczgto prace nad nowq strategia rozwoju UwB - powolany zostal zesp6l, kt6ry
pzygotowal terminaz opracowania tego dokumentu.

Opracowano plan dzialai zmiezajqcych do zachgcenia finalist6w i laureat6w olimpiad do
podejmowania studi6w na UwB. /K. DziedziU

Stwozono bazq adres6w e-mail wszystkich pracownik6w UwB, co umo2liwia lepszy kontakt
popzez pzesylanie ,lnformatora Uniwersyteckiego" oraz informacji dotyczqcych wa2nych

spraw zwiqzanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu.

Z mo2liwoSci bezpo5redniego kontaktowania sig z Rektorem za po5rednictwem poczty mailowej

kozysta stosunkowo du2o osdb - na ogol w wa2nych sprawach!

Rozpoczqlo prace nad stwozeniem nowego modelu funkcjonowania zbior6w bibliotecznych
z uwzglQdnieniem pomieszczeh w kampusie.

Pzygotowano projekt programu oszczqdno6ciowego w zakresie funkcjonowania systemu

biblioleczno-informacyjnego. /H. Bzeziiska-Stec/

Rozpoczgto prace nad prowadzeniem pzez Bibliotekg bazy danych o publikacjach naukowych
pracownik6w calego Uniwersytetu - obecnie ka2dy wydzial ma sw6j wlasny system, co nie

sprawdza siq w praktyce w6wczas, gdy szybko tzeba uzyskai wiarygodnq informaciQ

o publikacjach. Trwajq rozmowy w sprawie zakupu bazy ,,Expertus", kt6ra dobze funkcjonuje na

Wydziale Prawa i Wydziale Historyczno-Socjologicznym.
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W Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jezego Giedroycia finalizowane sq prace nad repozylorium,

Platforma obejmie na razie prace doktorskie iwytypowane prace magisterskie. Na poczqtku

2014 roku repozytorium bgdzie ju2 funkcjonowalo.

Aktywizowano funkcjonowanie naszego udzialu w Ogolnopolskim Biuze Karier.

Dobze zostal pzyjqty i cieszy sig duzym zainteresowaniem ,,lnformator Uniwersytecki"

wydawany po kazdym Senacie i zawierajqcy najwa2nieisze sprawy dotyczqce funkcjonowania

Uniwersytetu.
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1. Wladze rektorskie - kadencja 2012-2016
ReKor
Prof. dr hab. Leonard Etel

Prorektozy
Dr hab. Robert Ciborowski, prof, UwB
Dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz, prof. UwB

Dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB

2, Dzialalno66 Senatu i Rektora

2.1 Sklad Senatu - kadencja 2012.20'16
Rektor
Prof. dr hab. Leonard Etel

ProreKozy
Dr hab, Robert Ciborowski, orof. UwB

Dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz, prof. UwB
Dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB

Dziekani
Dr hab. lwona Ciereszko, Drof. UwB
Prof. dr hab. Boguslaw Nowowiejski
Prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
Prof. dr hab. Emil Plywaczewski

Dr hab. Miroslaw Sobecki, prof, UwB
Dr hab. Wojciech Sbszyriski, prof. UwB

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Dr hab, Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB

Dr hab. Eugeniusz Zukowski, prof. UwB

Samodzielni naucryciele akademiccy
Dr hab, Jan Ciesliriski, prof. UwB
Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB
Prof. dr hab. Anatol Kojlo
Dr hab, Adam Sadowski, prof, UwB

Prof. dr hab. Jezy Nikitorowicz
Prof. dr hab. Stanislaw Prutis

Prof. dr hab, Andzej Sadowski
Dr hab. Marian Uba, prof. UwB

Niesamodzielni nauczyciele akademiccy
Dr Beata Kalska-Szostko
Dr Kzysztof Korotkich

Dr Jaroslaw Matwiejuk
Dr Wojciech Siwak
Dr Ewa Tokajuk
Pracownicy niebgd4cy nauczycielami
Mgr Danuta Albowicz

- ds. ekonomicznych
- ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq
- ds. dydaktycznych istudenckich
- ds. organizacji i rozwoju uniwersytelu

- ds. ekonomicznych
- ds. nauki i wspdlpracy z zagranicq
- ds. dydaktycznych i studenckich
- ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Matematyki i Informatyki
- Wydzial Prawa
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Historyczno-Socjologiczny
- Wydzial Ekonomii i Zazqdzania
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie
- Wydzial Fizyki

- Wydzial Fizyki
- Wydziat Fildogiczny
- Wydzial Ekonomii i Zaz$zania
- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Prawa
- Wydzial Historyczno-Socjologiczny
- Wydzial Matematyki i Informatyki

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Prawa
- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Ekonomii i Zanqdzania

- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
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Dr Czeslaw Byliriski

Mgr Malgozata Ludera

Pzedstawiciel doktorant6w
Mgr Dominika Jocz

Pzedstawiciele student6w
Gzegoz Gryka

Joanna Juszczuk
Marek Kochaiski
Michal Korsak
l-ukasz Leonowicz

Magdalena Okulowicz

Konrad Wnorowski

Z glosem doradczym
Mgr lrena Anastaziuk

Mgr Halina Bzeziriska-Stec
Dr Malgozata Furmafska
Dr Ewa Matuszczyk
Mgr Katazyna Puksza

Mgr Tomasz Zalewski

Zaproszeni go5cie
Mgr Agnieszka Bulakowska
Mgr Katazyna Dziedzik
Dr Anna Harbig
Mgr E12bieta Kozlowska-Swiqtkowska
Mgr El2bieta Nawrocka-l-azuk

Mgr El2bieta Pietruczanis

Mgr Michal Prutis

Mgr Malgozata Sadlowska-Suprun
Mgr Adam Wyszczelski

2.3 Komisje UwB i pelnomocnicy Rektora

- DSK|ST
- Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich

- Wydzial Prawa

- Wydziat Pedagogiki i Psychologii
- Wydziaf Ekonomii i ZazEdzania
- Wydzial Prawa
- Wydzial Matematyki i Informatyki
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Prawa

- kwestor
- Biblioteka Uniwersytecka
- NSZ,,Solidamo6i"
- ZNP
- ZZBPB,,Bibliotekaze Polscy"
- kanclez

- Dzial Rektorski
- zecznrK prasowy
. SPNJO
- Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
- raoca prawny

- gl6wny specjalista ds. szkolnictwa wyzszego
- raoca prawny

- Dzial Informacji i Promocji
- SWFiS

W roku201212013 w Uniwenytecie w Bialymstoku dzialaly:
komisje senackie

Senacka Komisja ds. Nauki
Pzewodniczqca dr hab, Beata Godlewska-Zylkiewicz, prof. UwB

Senacka Komisja ds. Ksztalcenia
Pzewodniczqcy dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB

Senacka Komisja FinansowoBudietowa
Pzewodniczqcy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
Pzewodniczqcy dr hab. Miroslaw Sobecki, prof. UwB

Senacka Komisja Prawno-Statutowa
Pzewodniczqcy dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB

Senacka Komisja Oceniajqca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydzialami
Pzewodniczqcy dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB

komisje oceniaj4ce i dyscyplinarne
Komisja ds. Ocen Naucrycieli Akademickich z Tytulem Naukowym Profesora oraz Dziekan6w
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Jezy Nikitorowicz
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Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Leonard Etel

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
PzewodniczAca dr hab. Urszula Golaszewska-Kaczan, prof. UwB
Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
Pzewodniczqcy dr Dariusz Ku2elewski
Odwofawcza Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
Pzewodniczqcy dr hab. Adam Doliwa

inne komisje
Uczelniana Komisja Wyborcza
Pzewodniczqcy dr Andzej Jackiewicz
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Pzewodniczqcy dr hab. Jezy Halicki, prof. UwB

komisje rektorskie
Rektorska Komisja ds. nauczania Polak6w na Wschodzie
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Jezy Nikitorowicz
ReKorska Komisja ds. oceny parametrycznej, instytucjonalnej i programowej
Pzewodniczqca dr hab. El2bieta Awramiuk, prof, UwB
ReKorska Komisja ds. projekt6w badawcrych
Pzewodnicz4cy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
ReKorska Komisja ds. promocji
Pzewodniczqca mgr Katazyna Dziedzik

Pelnomocnicy Rektora
Ds. Centrum Edukacji Nauczycieli
Ds. os6b niepelnosprawnych
Ds, czasopism naukowych

Ds. pozauniwersyteckich form ksztalcenia
Ds, nauczania na odleglos6
Ds, studi6w doktoranckich

- prof. dr hab. Elwira Kryiska

- dr Dorota Otaoowicz

- dr Rafal Dowgier

- dr Joanna Borowik

- dr Anna Rybak

- dr hab. Joanna Salachna, prof. UwB

Ds. twonenia kierunk6w studi6w i monitorowania rynku edukacyjnego - dr Marek Kruk
Ds. wsp6lpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej - dr Jaroslaw Matwiejuk

Ds. wspolpracy z gospodark1 sieci naukowych i miedzynarodowych

Ds. oceny parametrycznej, instyrucjonarnej i prosramowej J#:J'#i'.flilLHl,"-',"Jll'*t

2.4 Uchwaly Senatu
W roku akademickin 201212013 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podjql 150 uchwal w sprawach:
o zmian w Statucie UwB (1),

o zakresu dzialania ipowolania czlonk6w komisji senackich (28),

o powolania Kapituly Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku, pzyznania ,,Medalu Uniwersytetu
w Bialymstoku", nadania tytulu ,,Zaslu2ony dla Uniwersytetu", wystgpowania pzez Senat
z wnioskami o nadanie odznaczef, przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej (4),

. zalozeh do planu zeczowojinansowego, planu zeczowojinansowego, jego nowelizacji, zmiany

w planie zadai inwestpyjnych, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wyboru podmiotu do
zbadania sprawozdania finansowego UwB oraz w innych sprawach zwiqzanych z gospodarkq
finansowq Uniwersytetu (16), w tym: zawarcie umowy kredytu (2), zabezpieczenie kredytu w formie
hipoteki (1), spzedaZy nieruchomo6ci (2l,zakup nieruchomo6ci (1),

t pnyjqcia recenzji w sprawie nadania tytulu doctor honoris causa innej uczelni (1),
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. zmian w Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

r twozenia, likwidacji kierunk6w studi6w i specjalno6ci, ksztalcenia w jgzykach obcych oraz okreSlenia

efektdw ksztalcenia dla kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia, twozenia, likwidacji studi6w

podyplomowych (22),

o planowanej liczby student6w studi6w stacjonarnych na poszczeg6lnych kierunkach studiow w roku

akademickim 20131201 4 (1),

. warunk6w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie,

studia pierwszego stopnia istudia drugiego stopnia w roku akademickin201212013; zasad, trybu

pzyjqb oraz planowanych limit6w pzyjq6 kandydat6w na jednolite studia magisterskie, studia

pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickin 201312014; zasad pzyjmowania

na studia w latach 2012-2015 laureat6w oraz finalist6w olimpiad stopnia centralnego, laureatow

konkurs6w miqdzynarodowych oraz ogdlnopolskich, w tym organizowanych pzez Uczelnig (8),

. zasad i trybu rekrutacji oraz limit6w pzyjgi na studia tzeciego stopnia - doKoranckie w roku

akademickim 20131201 4 (2),

. wzor6w dyplomu doktorskiego i dyplom6w habilitacyjnych, wzor6w dyplom6w ukonczenia studi6w

wy2szych, 6wiadectwa ukoiczenia studi6w podyplomowych, kursu doksztalcajqcego (4),

. wzor6w um6w o warunkach odplatnoSci za studia stacjonarne prowadzone w jgzyku obcym wzoru

umowy o warunkach odplatno6ci za kurs doksztalcajqcy (2),

. zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacylne oraz trybu i warunkow zwalniania z tych

oplat (1),

o wykonywania pzez Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku dodatkowego zatrudnienia (1),

. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego; zatrudnienia na stanowisko profesora

zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego (28),

. zatwierdzenia sprawozdania Rektora (1),

. zmian w struktuze organizacyjnei lednostek Uniwersytetu (10),

e trybu i zasad wyboru kandydata oraz wyboru kandydata na czlonka Rady Gl6wnej Nauki

i Szkolnictwa WyZszego (2),

. wyboru Rady Centrum Edukacji Nauczycieli (2),

. um6w o wspolpracy z podmiotami zagranicznymi (1 4),

. innych istotnych dla Uniwersytetu (2).

2.SZazqdzenia Rektora
W roku akademickin 201212013 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 30 zarzqdzen ustalajqcych

lub zmieniajqcych dla Uniwersytetu w Bialymstoku zasady w zakresie:

. zmian w struktuze organizacyjnej Uniwersytetu w Bialymstoku (6),

o wysoko6ci oplat za studia (3),

. koszt6w finansowych postepowan o nadanie tytulu naukowego oraz postqpowan/ pzewod6w

o nadanie stopni naukowych (3),

. powolania: Rady Rektor6w Uniwersyletu w Bialymstoku (1), komisji ds. kontroli zazqdczei (1]''

Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (1 ),
. udzielania zam6wien publicznych (1),

. trybu udzielania urlop6w wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym

w Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

. szczegolowego harmonogramu pzeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 201312014

w systemie Internetowej Rejestracii Kandydat6w (1),

. Regulaminu Rady Konsultacyjnej (1),

o Regulaminu pzyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy malerialnej studentom

i doktorantom UwB (1 ),
. szczeg6lolvych zasad uruchamiania kierunk6w, specjalno6ci, poziom6w i profili ksztalcenia (1),

l'l
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o prowadzenia spraw zwiqzanych z promowaniem doktor6w i doktor6w habilitowanych (1),

o utwozenia Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

o utwozenia sludi6w doktoranckich w zakresie chemii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym (1),

o planu szkolenia obronnego Uniwersytetu w Bialymstoku na 2013 rok (1),

o organizacji roku akademickiego 201312014 (11,

. elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (1), gromadzenia, pzechowywania
i udostqpniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony
na Uniwersytecie w Bialymstoku (1),

. krajowych podr62y slu2bowych pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

. zasad ubiegania sig o Patronat Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku (1).

2.6 Decyzje
W roku akademickin201212013 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 9 decyzji. Byly to decyzje
w sprawre:
. powolania komisji doktoranckich istudenckich ds. stypendialnych (4),

o powolania komisji rektorskich izespolu (5).

Pisma ok6lne
W roku akademickin201212013wydano 2 pisma ok6lne Rektora. W tym:
. w sprawie wniosku o rezenruaciq i zakup bilet6w na wla5ciwe do odbycia podr62y slu2bowej za

granicg Srodki transportu/ustalenia warunk6w wykozystania samochodu osobowego niebgdqcego
wlasno6ciq pracodawcy oraz ubezpieczenie pracownika/doKoranta/studenta (1),

o w sprawie wzoru o6wiadczenia pracownika stanowiqcego podstawg do zaliczania do minimum
kadrowego niezbgdnego do posiadania uprawniei doktorskich i habilitacyjnych (1).

Komunikag
W roku akademickin201212013wydano 8 komunikat6w Rektora w sprawach:
o ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonamych studiach wy2szych

i doktoranckich w roku akademickin 201212013 (1),

o ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe na Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym w Wilnie
w roku akademickin20l2l20l3 (1\,

r stawek za godziny dydaktyczne realizowane na stacjonamych studiach wy2szych idoktoranckich na
podstawie um6w cywilnoprawnych w roku akademickim 2UA2U3 (1),

r finansowania pzez Uniwersytet w Bialymstoku kosA6w podr62y i pobytu goSci zagranicznych (1),

o wysoko6ci Srodk6w pzyznanych poszczegdlnym jednostkom oraz wysoko6ci rezerwy Rektora na
stypendia dla najlepszych doktorant6w w roku akademickim 201212013 (1]1,

. Rady Konsultacyjnej pzy Rektoze Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

. Srednich stawek (koszt6w) wynagrodzenia za 1 godzinq realizowanq w ramach pensum

dydaktycznego w roku 2013 ('.,,
o terminu pzedslawienia raportu samooceny Rektorowi Uniwersytetu w Bialymstoku (1).

2.7 Jednostki organizacyjne
Wydzialy
Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Wydzial Ekonomii i Zanqdzania
Wydzial Filologiczny
Wydzial Fizyki
Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Wydzial Matematyki i Informatyki
Wydzial Pedagogiki i Psychologii
Wvdzial Prawa

l8
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Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

Jednostki migdzywydzialowe
Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Katedra Teologii Katolickiej

Katedra Teologii Prawoslawnej
Centrum Edukacji Nauczycieli

Jednostki og6lnouczelniane
Biblioteka Uniwersytecka im, Jezego Giedroycia

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku

Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze im, Profesora Andzeja Myrchy

Jednostki pozawydzialowe

Archiwum

Wschodni OSrodek Transferu Technoloqii

3. Studia i studenci

3.1 Rekrutacja na studia wyisze
O pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku akademickin 201212013 ubiegalo sig

12 892 kandydat6w. W wyniku rekrutacji pzyjgto na pierwszy rok studi6w lqcznie 5889 os6b, w tym: na

studia stacjonarne 3854 os6b (2546 na studia pierwszego stopnia, 1308 na studia drugiego stopnia)

oraz na studia niestacjoname 2035 os6b (1001 na studia pierwszego stopnia, 1034 na studia drugiego

stopnia). W por6wnaniu do wynik6w rekrutacji z roku ubieglego lqczna liczba pzyjqtych na studia

zmniejszyla siq o 638 os6b. Znaczqcy wplyw na obni2enie wynik6w rekrutacji mialo zmniejszone wSr6d

kandydat6w zainteresowanie studiami niestac.jonamymi.

Na studiach slacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami ze wzglgdu na liczbg zapis6w byly: prawo

(902 kandydatdw na 200 miejsc), ekonomia (7911120), pedagogika (739/300), bezpieczeistwo
narodowe (668/50), filologia angielska (494/60).

Ze wzglgdu na liczbg os6b pzypadajqcych na jedno miejsce najwigkszym zainteresowaniem cieszyly

sig: bezpieczeristwo narodowe (13,4), angielski stosowany z hiszpariskim ('11,3), filologia angielska

(8,2), administracja (8, 1 ), kulturoznawstwo (7, 1 ),

Szczeg6lowe informacje dotyczqce wynik6w rekrutacji na kierunki studi6w w poszczeg6lnych

lednostkach organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustruje tabela '1 
,

akademicki 20122013na rok

Wydzial Kierunek studiow

Liczba pzyjetych na poszczegolne torm;
studi6w w roku akademickim 201 2201 3

Stacioname Niestacjoname

Biologiczno-
Chemiczny

Biologia 142

Biologia z qeografiq 7

Chemia 143

Ochrona Srodowiska 119

Ekonomii
i Zazqdzania

Ekonomia zol 277

Ekonomiczno-prawny

Migdzynarodowe stosunki gospodarcze 126

Zanqdzanie 200 178

t9
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Filologiczny

Filologia polska 161

Filologia, filologia angielska 73 142

Jqzyk angielski stosowany, z hiszpaiskim 20

Filoloqia, fi loloqia bialoruska 34

Filoloqia, filoloqia francuska 53

Jezyk francuski stosowanv, z hiszoaiskim 19

Filoloqia, filologia rosyiska 197 2

lnformacia naukowa i bibliotekoznawstwo 25 1

Kulturoznawstwo 53

Fizyki Fizyka 68

Historyczno-
Socjologiczny

Historia 115

Socjologia 147

Stosunki migdzynarodowe 169

Filozolia 32

Matematyki

i Informatyki

Informatyka 158 4

Informatvka i ekonomelria 45

Matematyka 152 L

Pedagogiki
i Psychologii

Pedagogika 590 382

Polityka spoleczna 85 41

Praca socialna 32 24

Prawa

Administracja 102 368

Bezoieczeflstwo narodowe 51 442

Europeistyka 86

Prawo 193 172

Ekonomiczno-
Informatyczny
w Wilnie

Ekonomia 102

Informatyka 36

Razem 3854 2035

W roku sprawozdawczym obserwujemy widoczny spadek liczby kandydat6w w stosunku do wynik6w
rekrutacji z roku popzedniego.

- studl. ri.clon..nc -

r Sl.rdla 3lacJonarnc -

$"'

Rok akademlckl

Wykres 1. Rekrutacja w latach 2004-2012 (studia stacjoname)
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Rekrutacja na rok akademicki 201312014

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 201312014 rozpoczgla sig 8 maja

ijest w toku. Wedlug stanu na dzieri 30.08.2013 r. o pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku

ubiegalo sig 9152 kandydatow. Na stacloname studia pieruszego stopnia ijednolite studia magisterskie

pzy limicie 2 680 os6b pzyjgto 2103 osoby, w pzypadku studi6w drugiego stopnia, pzy limicie 1350

na I rok studiow pzyjgto 881 os6b. W zwiqzku z niewypelnieniem limitu miejsc uruchomiono rekrutacjq

uzupelniajqc4 kt6ra zgodnie z ustalonym harmonogramem potrua do 13.09.2013 r.

W poni2szej tabeli przedstawiono wyniki rekrutacji z ostatnich tzech lat.

studia w latach 201 1 -201 3

* 
dane wedlug stanu na dziei 30 sierpnia 2013 roku. Dane dotyczqce liczby osdb pzyjgtych na studia ustalone na

podstawie protokol6w Wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych i Odwolawczei Komisii RekrutacyjneJ

3.2 Ksztalcenie w liczbach
Uniwersytet w Bialymstoku w roku akademickin 201212013 ksztalcil na wszystkich formach

prowadzonych studi6w lqcznie 16565 student6w, w tym 14742 student6w studiow wy2szych,

339 doktorant6w (zob. p, 3,7) oraz 1 484 sluchaczy studi6w podyplomowych (zob. p. 3.8).

Liczba studentow na poszczeg6lnych kierunkach studi6w i formach ksztalcenia

Z lqcznel liczby 14742 student6w studi6w wyZszych (wg stanu na dzieh 30,1i,2012 r.) na studiach

stacjonarnych studiowalo 9170 student6w, a na studiach niestacjonarnych - 5572 student6w.

Szczeg6lowe dane dotyczqce liczby ksztalconych student6w z podzialem na kierunki i lata studiow

w roku sprawozdawczym pzedstawiono w tabelach 3 i 4.

abela 2. Rekrutacia na studia w

Studia /
Pnlr akarlcminki

2011t2012 2UAm13 2013t2014

Kandydaci Pzyjgci Kandydaci Przylgci Kandydaci Przyijci

Stacjonarne

lstopnia 6905 2583 7047 2353 5534- 1887-

ll stopnia 1463 1217 1836 1308 1264- 881-

Jednolite

magisterskie
936 225 836 193 806- 216.

Niestacjonarne

lstopnia 1974 940 1567 829 778-

llstopnia 1575 1295 1328 1034 633-

Jednolite

magisterskie
218 toJ 278 ttl 137.

Og6lem 1307',! 6423 12892 5889 9152* 298/.*

2l
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Tabela 3. Studenci studi1w 2012/2013v cl I l w roku akademickim

Wydzial/KieruneUSpe{alno56 Rok studi6w
tl

stopied

Po

ostahim
roku

studi6w

Liczba

student6wll ill IV

Biologiczno-Chemiczny 243 't25 150 229 1 748
Biologia 85 JI 51 88 zol

Chemia 85 54 60 82 281

Ochrona Srodowiska u 39 59 'l 206

Ekonomii i Zanadzania 310 306 285 561 8 't470
Ekonomia 120 112 99 262 1 594

Zazqdzanie 82 76 102 189 5 454

l\4igdzynarodowe stosunki gospodarcze 51 63 84 110 2 310

Ekonomiczneprawny 57 112

Filologiczny 481 470 301 250 12 1514
Filologia sp. filologra angielska 98 128 91 3 320

Filologia sp. filologia bialoruska 19 'l 14 45

Filologia sp. filologia francuska 64 47 I 136

Filologia sp. filologia rosyjska 139 108 91 96 I 435

Filologia polska 87 90 97 140 418

Kulturoznawstwo 49 oz 11'l

Informacia naukowa i bibllotekoznawstwo 25 24 49

Fizyki 37 16 15 18 3 89
Fizyka 37 16 15 18 3 89

Historyczno.Socjolog iczny 266 242 201 353 7 1069
Historia 59 40 55 111 265

Socjologia 72 83 60 114 6 u5
Stosunki miedzvnarodowe 99 85 86 128 1 399

Filozofa JO
t)ll

70

Matematyki i Informatyki 282 131 159 101 673
lratematyka 106 77 81 CJ 317

Informatyka 138 51 48 274

Informatyka i ekonometria 38 17 27 82

Pedagogiki i Psychologii 335 328 296 675 I 1643
Pedagogika 304 279 253 509 8 1353

Praca socjalna 31 49 43 tzJ

Polityka spoleczna 166 1 't 67

Prawa 326 283 307 208 183 169 31 1507

Prawo 184 200 211 208 183 't1 997

Europeistyka 45 35 46 70 13 209

Administracja 48 48 50 99 7 252

BezDieczeistwo narodowe 49 49

Ekonomiczno.l nformatyczny
wWilnie

177 127 146 7 457



Ekonomia 121 94 105 7 327

Informatyka Jb 33 41 130

Razem 21il 20n 1860 208 183 2356 78 9170
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roku akade nickin 20 1 2J20 1 3

Studenci niepelnosprawni
Uniwersytet w Bialymstoku stwaza coraz lepsze warunki dostqpu do studtow osobom

niepelnosprawnym popzez realizacjg dzialafr na zecz wyr6wnywania szans edukacyjnych studentow

niepelnosprawnych w ramach pzyjgtego pzez Senat UwB programu ,,Uniwersytet

Szansq dla Wszystkich'. W minionym roku zorganizowano Centrum Wsparcia Student6w

iDoktorant6w Niepelnosprawnych, w ramach kt6rego stworzono dodatkowe miejsce pracy dla osoby

niepelnosprawnej, ktore zostalo wyposazone w spzet komputerowy, uzqdzenia specjalistyczne oraz

oprogramowanie wspomagajqce osoby z dysfunkcjq wzroku. Uczelnia dzigki temu ma wigkszq

mo2liwoSi adaptacji material6w dydaktycznych do formatu stosownego dla os6b z dysfunkcjq nazqdu
wzroku, a od minionego roku tak2e do formatu DAISY. W roku akademickim 201212013 na

Uniwersytecie w Bialymstoku studiowalo 210 osob niepelnosprawnych.

'abela 
4. Studenci studi'w niestacionarnvch w

WydziailXieruneUSpcjal noSd Rok studi6w
tl

stopien

Po
ostatnim

roku

studi6w

Liczba

student6w
tl ill IV

Ekonomii i Zanadzania 198 20'l 29',1 577 5 1272

Ekonomla 147 108 137 250 639

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze oo 119 '119 2 308

Zarzqdzanie 51 38 208 3 300

Ekonomiczno-prawny 25 25

Filologiczny 46 18 26 225 12 327

Filologia, sp. filologia angielska 46 18 zo 192 294

Kulturoznawstwo 33 33

Historyczno-Socjologiczny 18 51 24 1 94

Socjologia 16 17

Stosunki miedzvnarodowe 18 24 77

Pedagogiki i Psychologii 164 207 319 864 8 1562

Pedagogika 141 188 309 702 3 1343

Polityka spoleczna 135 3 138

Praca socjalna 23 19 10 52

Prawa 577 355 290 149 197 864 73 2317

Prawo 168 110 126 149 197 15 765

Europeistyka 5 5

AdministracJa 109 86 164 539 53 951

Bezpieczeistwo narodov'/e 300 159 137 137

Razem 985 799 977 149 197 2366 99 5572
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Tabela 5. Liczba studentOw )elnosprawnycn na poszcze vItyvn wyvararctl

Wyclzial Licrba studenttw

Biologiczno-Chemiczny 12

Ekonomii i Zarz@zania

Filologiczny 31

Fizyki 1

Historyczno-Socjologiczny 12

Matematyki i Informatyki 8

Pedagogiki i Psychologii 53

Prawa 60

Razem 210

W ramach dziatai wspierajqcych r62ne formy aktywno6ci student6w niepelnosprawnych zorganizowano
ipzeprowadzono alternatywne zajgcia sportowe dla studentow, kt6rym stan zdrowia nie pozwala na

uczestniczenie w zajqciach z wychowania fizycznego, Zorganizowane zostaly takze zajecia
indywidualne dla studenta niepelnosprawnego, kt6rego stan zdrowia uniemo2liwial uczestnictwo
w zajgciach z grup4 Centrum Wsparcia Student6w i Doktorant6w Niepelnosprawnych zorganizowalo
spotkanie informacyjno-integracyjne, podczas kt6rego zapoznano student6w z podejmowanymi pzez
Uczelnig dzialaniami na rzecz os6b niepelnosprawnych w zakresie wyr6wnywania szans edukacyjnych
oraz pzekazano informacje na temat pzyslugujqcych im praw. W minionym roku akademickim, we
wsp6lpracy z Bibliotekq Uniwersyteckq im. Jezego Giedroycia, pzygolowano obchody
Migdzynarodowego Dnia Os6b Niepelnosprawnych.
Studenci zagraniczni
W roku akademickin 201212013 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 645 cudzoziemc6w,
W5r6d nich najliczniejszq grupe stanowili studenci Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego w Wilnie,

Tabela 6. Studenci zagraniczni na UwB

Kraj
Liczba

student0$,

Albania z

Armenia 1

BialoruS 153

Litwa 475

Rosja 1

Ukraina 10

USA 1

Szwecja 1

Razem 645

Absolwenci
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Bialymstoku opuScilo (wedlug stanu systemu USOS na
dziei 12,08.2013 r,) 3123 absolwent6w. 96 os6b z tego grona otzymalo dyplom honorowy (tabela 7),

co stanowi 3,1% og6lu absolwent6w.
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Tabela 7. Liczba

Od chwili utwozenia Uniwersytetu w Bialymstoku na 50182 wypromowanych absolwent6w dyplom

honorowy uzyskalo 1216 student6w wyrd2niajqcych sig bardzo dobrymi wynikami w nauce, co stanowt

2,4o/o ogolu absolwentow.
Nowe kierunki i specjalnoSci
W roku akademickin 201212013 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podjql uchwalq w sprawie

prowadzenia, poczqwszy od roku akademickiego 201312014, ksztalcenia w jgzykach obcych pzez

Wydzial Ekonomii i Zazqdzania, Wydzial Filologiczny oraz Wydzial Prawa. Wykaz kierunk6w studiow

prowadzonych w jgzykach obcych zawiera tabela 8.

W ramach funkcjonujqcych ju2 kierunk6w studi6w utwozono 4 nowe spec.ialno5ci (por. tabelg 9).

Tabela 8. Obcojgzyczna oferla ksztalcenia na studiach stacjonarnych

Tabela 9. Nowe studi6w

Jednostka organizacyjna Kierunek studi6w

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania
migdzynarodowe stosunki gospodarcze - studia piemszego i

druqieqo stopnia (iezyk angielski)

Wydzial Filologiczny

fi lologia, specjalnoS6:

filologia angielska - studia pienrvszego stopnia (jgzyk angielski)

filologia rosyjska - studia pienrrrszego idrugiego stopnia (gzyk
rosyjski)

filologia rosyjska - komunikacja jgzykowa w sfeze biznesu -
studia pienrvszeqo stopnia (iezyk rosyiski)

Wydzial Prawa europeistyka - studia drugiego stopnia (iezyk angielski)

na kierunkach

Kieruneft studi6w
Stopied
ksztalcenia

Nowa specjalnosc

Ekonomia rachunkowo5d i podatki

Pedagogika

edukacja wizualna

tl menad2er o6wiaty

tl pedagogika regionalna i
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3.3 Jako56 ksztalcenia
Akredytacje
Akredytacjq Paistwowej (od 1 pa2dziernika 2011 r. Polskiej) Komisji Akredytacyjnel posiadajq

nastgpujqce kierunki studi6w:

1. Administracja. Uchwala z dnia 23.04.2009 r.

2. Chemia. Uchwala z dnia 28 .02.2008 r.

3. Biologia. Uchwala z dnia 2.09.2010 r.

4, Ekonomia, Uchwala z dnia 22.09.2011 r.

5. Ekonomia (WE-l w Wilnb)
Uchwala z dnia 7.07.2011 r.

6, Zazqdzanie. Uchwala z dnia 22.09.2011 r.

7. Filologia polska. Uchwala z dnia 6.09.2007 r.

8, Filologia. Uchwala z dnia 24.1'1.20'11 r.

9. Firyka. Uchwala z dnia 20.06.2013 r.

10. Historia. Uchwala z dnia 14.06.2007 r.

11. lnformatyka (WE-l w Wilnie)
Uchwala z dnia 6.09.2012 r.

12. Ochrona Srodowiska

pozytywna nastepnaocena201412015
pozytywna nastqpna ocena 201!2014
pozytywna nastqpnaocena20l5/2016
pozytywna nastgpnaocena201612017
pozytywna nastgpnaocena201612017

pozytywna nastgpna ocena 2f6n|fl
pozytywna nastgpna ocena 2UA2U3
pozytywna nastgpna ocena 2U7 nUB
pozytywna nastgpnaocena20lS/2019
pozytywna nastgpna ocena 2UA2U3
pozytywna nastgpnaocena2013/2019

pozytywna nastgpna ocena 201M015

Ocena instytucjonalna
pozytywna nastgpnaocena20'18/2019

Akredytacje europejskie
Eurobachelor Label i Euromaster Label

Uchwala z dnia 17.09,2009 r.

13. Socjologia. Uchwala z dnia 2.09.2010 r. pozytywna nastgpna ocena 2015/2016
14. Pedagogika. Uchwalazdnia 14.02.2008 r. pozytywna nastepnaocena2013120'14
15. Prawo. Uchwala z dnia 23.04.2009 r. pozytywna

Uchwala z dnia 8,12,2011 r. wyrd2niajqca nastqpna ocena 20'1912020

Wydzial Matemagki i Infomagki
Uchwala z dnia 20.09.2012 r.

Chemia. Uchwala z dnia 5.06.2008 r.

Sgpendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
Stypendia Ministra za wybitne osiqgniqcia sq wyjqtkowym wyr62nieniem cieszqcym sig du2ym
uznaniem Srodowiska akademickiego. Stypendia pzyznawane sq studentom szczeg6lnie
zaanga2owanym w 2ycie naukowe i kulturalne Uczelni. W roku akademickim 201212013 Minister Nauki

i Szkolnictwa Wy2szego pzyznal studentom Uniwersytetu w Bialymstoku 4 stypendia za wybitne
osiqgnigcia. Stypendia otzymalo 2 student6w kierunku historia, 1 student kierunku chemia oraz
1 student kierunku ekonomia.
Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia
Zgodnie z $12 ust. 2 Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jako6ci Ksztalcenia
kierownicy podslawowych jednostek organizacyjnych o.az jednostek miqdzywydzialowych
w pa2dzierniku 2012 r. pzedloiyli sprawozdania z dzialania systemdw w poszczeg6lnych jednostkach

za rok akademicki 201112012. Wszystkie dzialania podjgte w zakresie monitorowania standard6w
akademickich pozwalajq stwierdzii, 2e dostosowanie tych standard6w do wymog6w znowelizowanej
ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym i pzepis6w wykonawczych pzebiega prawidlowo. Na podstawie

danych zawartych w sprawozdaniach poszczeg6lnych lednostek opracowano raport z dzialania
Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jako6ci Ksztalcenia w Uniwersytecie
w Bialymstoku. Raport stal sig podstawq do sformulowania katalogu rekomendowanych dzialai na

zecz podnoszenia jako6ci ksztalcenia dla jednostek organizacyjnych UwB.
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Zgodnie z pzyjqtymi rok wcze6niej rekomendacjami w roku akademickin 201212013 zobowiqzano

WSZ|DJK do podjgcia szeregu dzialari majqcych na celu dalszq poprawg i doskonalenie jakoSci

i warunk6w ksztalcenia, w szczeg6lnosci:
. prac miqzanych z pzygotowaniem obcoiqzycznej oferty studi6w w ramach kierunk6w

prowadzonych pzez UwB w celu pozyskiwania kandydat6w z zagranicy oraz uatrakcyjnienia oferty

edukacyjnej dostgpnej dla student6w polskich,

o organizacji szkolen doskonalqcych znajomo66 iqzyka angielskiego w6rod nauczycieli akademickich,
pracownikow obslugujqcych tok studi6w oraz pracownik6w jednostek majqcych bezpoSredni kontakt

ze sludentami cudzoziemcami,
o zintensyfikowania dzialari na zecz zwigkszania Swiadomo5ci w$rdd student6w i absolwent6w oraz

pracownik6w Uczelni dotyczqcej zasadno6ci prowadzenia stalego monitoringu karier zawodowych

absolwent6w UwB,

. wsp6ldzialania z USZ|DJK na zecz budowy jednolitego systemu pozyskiwania opinii pracodawc6w

o poziomie zatrudnianych absolwentdw,
. doskonalenia procesu zwiqzanego z ankietyzaciq (takze elektronicznq) z uwzglgdnieniem

mo2liwo5ci jakie dajq nowe serurisy USOS,

o powolania w ramach prowadzonych kierunk6w zespol6w do spraw oceny efekt6w ksztalcenia,

o stalej aktualizacji i rozszezania informacji na stronach internetowych wydzial6w dotyczqcej toku

studi6w oraz pelnej oferty edukacyjnej jednostek,

o pzedstawiania w rocznych sprawozdaniach wniosk6w obelmujqcych w szczeg6lnosci listq

doslze2onych mankament6w w poszczeg6lnych obszarach objgtych monitorowaniem oraz

wskazywanie proponowanych pzez jednostki dzialari prowadzqcych do ich usuniqcia,

o odniesienia sig w kolejnych rocznych raportach do sposobu wywiEzania sig z rekomendacji dla

WSZ|DJK zawartych w sprawozdaniu og6lnouczelnianym z roku popzedniego,

. systematycznej aktualizacji wiedzy wynikaiqcej z obowiqzuiqcych pzepis6w prawnych

odnoszqcych sig do szkolnictwa wy2szego,
o pzedstawiania w raportach skutecznosci opracowanych pzez jednostki mechanizm6w weryfikacji

zakladanych efektow ksztalcenia.

Stopiei zaawansowania zalecanych dzialai podejmowanych w ramach WSZ|DJK zostanie
pzedstawiony w sprawozdaniu z dzialania Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jako3ci

Ksztalcenia w oa2dziemiku 2013 r.

3.4 Dzialalno56 studencka
Samozqd Studencki
W roku akademickin 201212013 Padament Studencki Uniwersytetu w Bialymstoku dopelnil obowiqzk6w

wynikajqcych z ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym i Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku. Dokonal

wyboru pzedstawicieli Samozqdu Studenckiego do Senatu, Komisji Dyscyplinarnej dla Student6w

i Doktorant6w oraz Odwolawczej Komisji dla Student6w i Doktorant6w, zglosit kandydat6w na czlonk6w

komisji senackich. W zakresie spraw socjalno-bytowych, wsp6lnie z Rektorem Uniwersytetu

w Bialymstoku, decydowal o podziale dotacji pneznaczonq na zadania uiqzane z bezzwrotnq pomocq

materialnqdla studentow oraz zasadach jej pzyznawania, a w szczeg6lno5ci o:

. wysoko5ci dochodu na osobq w rodzinie studenta uprawniaiqcej do ubiegania sig o stypendium

socjalne, wysoko6ci stawek stypendi6w, zwigkszenia stypendium oraz zapomogi w roku

akademickim 201312103,
o limitach miejsc pzyznanych studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach studenckich w roku

akademickim 20122013, obejmujqcych student6w wszystkich slopni ksztalcenia, w tym student6w

cudzoziemcdw, student6w pnyje2d2dlqcych w ramach studenckiej wymiany krajowej

i migdzynarodowej oraz dokloranl6w,
. wysoko6ci oplat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 201212013,
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Parlament Studencki delegowal swoich pzedstawicieli do struktur Forum Uniwersytet6w Polskich oraz

Rady Centrum Edukacji Nauczycieli. Wspieral finansowo organizowane pzez kola naukowe,

organizacje i stowazyszenia studenckie oraz rady mieszkaic6w dom6w studenta konferencje, imprezy

naukowe, arlystyczne i promocyjne. Ponadto uzyskal dofinansowanie w wysoko5ci 30 tys. zl z Bud2etu

Obywatelskiego Wojew6dztwa Podlaskiego na Podlaskq Akademickq Telewizjq Intemetow4
Pzedstawil na Senacie sprawozdanie z dzialalnoSci studenckiej oraz sprawozdanie z wykozystania
Srodk6w finansowych pzeznaczonych pzez organy Uniwersytetu na cele studenckie w 2012 roku,

Organizacje studenckie
W roku akademickin 2012!2013 rejestr uczelnianych organizacji studenckich obejmowal 10 organizacji
istowazyszeri studenckich, w kt6rych dzialalo ok. 300 student6w: Akademicki Klub Turystyczno-

Krajoznawczy, Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC), Stowazyszenie AIESEC

POLSM Komitet Lokalny Bialystok, Europejskie Stowazyszenie Student6w Prawa ELSA Bialystok,

Slowazyszenie Ku2nia Talent6w, Niezale2ne Zrzeszenie Student6w NZS UwB, Europejskie Forum

Student6w AEGEE - Bialystok, Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie, Ch6r Akademicki UwB oraz
Akademicki Klub Teatralny.
Dzialalno56 k6l naukowych
Na Uniwersytecie w Bialymstoku dzialalq62 kola naukowe, w tym dziewigd nowych, zarejestrowanych
w roku akademickin 201212013:

o Studenckie Kolo Naukowe ,,Laboris" - Wydzial Biologiczno-Chemiczny,
. Srodowiskowe Kolo Naukowe ,ENVIRO" - Wydzial Biologiczno-Chemiczny,
. Kofo Naukowe Ekonomii Miqdzynarodowej - Wydzial Ekonomii i Zazqdzania,
. Studenckie Kolo Technologii Rozproszonych - Wydzial Matematyki i Informatyki,
o Kolo Kabaretowe ,,Urwani" - Wydzial Pedagogiki i Psychologii,
. Studenckie Kolo Naukowe ,,Animacji Cooltury" - Wydzial Pedagogiki i Psychologii,
r Kolo NaukowePedagogiki Pzedszkolnel-Wydzial Pedagogiki i Psychologii,
o Kolo Naukowe Prawa Ochrony Srodowiska - Wydzial Prawa,
. Kolo Naukowe Towazystwo Wiedzy Obronnej - Wydzial Prawa,

3.5 Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim 201212013 mogli ubiegai sig o pomoc

materialnq w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych sludent6w oraz zapomogi. Rektor w porozumieniu z uczelnianym

organem samozqdu studenckiego ustalil wysoko6i dochodu na osobe w rodzinie studenta
uprawniajqcq do ubiegania sig o slypendium socjalne, wysoko6i stawek stypendium socjalnego
w kolejnych pnedzialach dochodowych, slawki zwiqkszenia stypendium socjalnego, wysokoic stawek
stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, wysoko66 stawek stypendium rektora dla
najlepszych studentow, maksymalnq wysoko66 jednorazowej zapomogi w roku akademickim
2012t2013.
Ze Swiadczeri pomocy materialnej peyznanych pzez wydzialowe komisje stypendialne ds. student6w
skozystalo 3567 student6w, z czego 2390 osdb otzymalo stypendia o charakteze socjalnym, 1133

osoby stypendium rektora dla najlepszych studentdw, natomiast 187 student6w uzyskalo stypendia
specjalne dla os6b niepelnosprawnych (dane na dzien 30 listopada 2012 roku\. Zapomogi wyplacono
ponad 200 studentom.
Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Studenl6w tozpatzyla 72 odwolania od decyzji Wydzialowych
Komisji Stypendialnych ds. Sludent6w w sprawie niepzyznania pomocy materialnel. W wyniku
pzeprowadzonych postgpowai Komisja wydala 2 decyle o pzyznaniu stypendium socjalnego,
33 decyzje o pzyznaniu stypendium rektora dla najlepszych student6w oraz 1 zapomogi.
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Sprawy dyscyplinarne
W roku akademickin 201212013 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Student6w pzeprowadzil siedem

postgpowari w sprawach dyscyplinarnych. Jedna sprawa zostala pzez niego umozona. W pigciu

sprawach postgpowanie, zgodnie z wnioskiem Rzecznika, zakoiczylo sig wymiezeniem pzez Rektora

obwinionym studentom kary upomnienia. Jedno postgpowanie zakoiczylo siq ozeczeniem pzez
Komisjg Dyscyplinamq dla Student6w i Doktorant6w wnioskowanej przez Rzecznika kary nagany

z ostze2eniem.
Podania i odwolania do Rektora
W minionym roku akademickim Rektor rozpateyl 45 indywidualnych spraw studenckich. Wigkszo66

z nich stanowily odwolania wniesione pzez student6w od decyzji dziekanow wydzial6w w sprawach

dotyczqcych toku studi6w, a w szczeg6lno6ci: zmiany formy studi6w z niestacjonarnej na stacjonarn4

skre6leri z listy student6w oraz zwolnieri z odplatno5ci za studia w zwiqzku z trudnq sytuacjq materialn4

CzQSc rozpatzonych spraw dotyczyta wniosk6w skladanych do Rektora w sprawie czqSciowego lub

calkowitego zwolnienia z obowiqzku uiszczania oplat za zajgcia dydaktyczne z tytulu osiqgniqcia

wybitnych wynik6w w nauce.

Odplatno56 za studia
Zgodnie z ustalonq Zazqdzeniem Nr 14 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 lipca 2012 r.

odplatno5ciq za zajgcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 201212013 koszty ksztalcenia za

rok studi6w na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia ksztaftowaly siq w pzedziale od 1900 zl

do 6800 zl, na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od 1900 zl do 5600 zl, na niestacjonarnych
jednolitych studiach magisterskich od 3500 zl do 4000 zl, Koszty ksztalcenia na niestacjonarnych

studiach doktoranckich zawieraly sig w pzedziale od 3900 zldo 7000 zt.

W roku akademickin 201212013 Rektor udzielil czg6ciowego zwolnienia z obowiqzku uiszczania oplat

za zdlgcia dydaktyczne 10 studentom. Zgodnie z decyzjq Rektora 60% zwolnienie z odplatnoSci

uzyskalo 2 doktorant6w, 50% zwolnienie - 3 student6w oraz 25o/o zwolnienie - 5 student6w. Decyzje

o zwolnieniu z obowiqzku uiszczania oplat podjQto na podstawie $39 ust. 4 Regulaminu studi6w

Uniwersytetu w Bialymstoku, zgodnie z kt6rym student studi6w niestacjonarnych ostqgajqcy wybitne

wyniki w nauce (uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych oraz osiqgnigcie w roku popzedzajqcym

zlo2enie wniosku Sredniej ocen minimum 4,75) no2e ubiegad siq o czqSciowe lub calkowite zwolnienie

z odolatno6ci za studia.

W minionym roku akademickim znowelizowano uchwalg Senatu w sprawie zasad pobierania oplat za

Swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w zwalniania z tych optat. Uchwalq zmieniajqcq

wprowadzono nowe wzory kalkulacji koszt6w uslug edukacyinych oraz uwzglqdniono kwestiq dotyczqcq

zasad pobierania oplat za studia od cudzoziemc6w podejmujqcych studia na zasadach odplatnoSci lub

studia prowadzone w jgzyku obcym oraz uregulowano warunki zwalniania z tych oplat.

Domy studenta
Uniwersytet w Bialymstoku posiada tzy domy studenta (fqcznie 644 miejsca, w tym 4 pzeznaczone dla

os6b niepelnosprawnych). Limity miejsc pzyznane studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach

studenckich na rok akademicki 201212013 oraz cennik oplat za miejsce w domach studenckich ustalil

Rektor w porozumieniu z uczelnianymi organami uchwalodawczymi samozqdu studenckiego oraz

samozqdu doktorant6w. Miesiqczna oplata za miejsce w DS w roku akademickim 201212013 mie5cila

sig w granicach od 270 do 400 zl.

3.6 Mobilno56 student6w
Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku, w roku akademickim 201212013, mieli mo2liwo56 wyjazdu na

studia semestralne i roczne do 18 polskich uniwersytet6w w ramach Programu Mobilno6ci Student6w

MOST. Z programu skozystalo 39 student6w. Najczg6ciej wybieranymi pzez student6w uczelniami

byty: Uniwersytet Warszawski - 15, Uniwersytet Jagiellotlski - 6, Uniwersytet Kardynala Stefana
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Wyszyriskiego - 3, Uniwersytet Gdaiski - 3 oraz Uniwersytet Mikolaja Kopernika - 2, Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza - 2, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - 2, Uniwersytet Opolski - 2, Uniwersytet
Slqski - 2, Uniwersytet L6dzki - 2,

W ramach programu MOST w roku akademickim 201212013 z oferty Uniwersytetu w Bialymstoku

skozystalo 5 sludent6w polskich uczelni: Uniwersytetu Gdaiskiego, Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynala Stefana
Wyszyrlskiego, Uniwersytetu Mikolaja Kopemika,

3.7 Studia doktoranckie
Rekrutacja
O pzyjgcie na studia doktoranckie w roku akademickin 201212013 ubiegalo sig 143 kandydat6w.

W wyniku pzeprowadzonej rekrutacji na studia doktoranckie pzyjgto lqcznie 94 osoby, z czego na

stacjonarne studia doktoranckie 33 osoby i na niestacjonarne studia doktoranckie 61 os6b. Wyniki
rekrutacji pzeprowadzonej w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych prowadzqcych studia
doktoranckie obrazuje tabela 10,

Tabela 10 na studia doKoranckie na rok akademicki 2012/2013

m12ln13
Wydziat

Biologicznc
Chemiczrv

Wydzial

Ekonomii
iz3n'd,zenia

t/Vy&ial
Filologiczry

Wydzial
Historlaznc
SocidooicrtrY

livydtal
Prawa

Studia stacjonarne 6 7 20

Studia niestacjonarne 5 17 '16 23

Razom o 12 17 t6 43

Liczba doktorant6w

W roku akademickin 20122013 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 339 doktorant6w, z czego
na stacjonamych studiach doktoranckich 114 os6b oraz na niestacjonarnych studiach doktoranckich
225 os6b. W stosunku do roku popzedniego liczba studiujqcych na studiach doktoranckich wzrosla
o 6,3%. Liczbg uczestnik6w studi6w doktoranckich na poszczeg6lnych wydzialach pzedstawiono
w tabeli 1 1.

studi1w dodoranckich

m12ln13
Wydzial

Biologiczne
Chemicalv

Wydlal
Ekonomii

i Zadadzania

Wydld
Filologiczny

Yvldral
Historyczro
Sociolooicznv

Wydtal
Prawa

Studia stacjonarne 41 60

Studia niestacjoname 48 48 47 82

Reom t3 89 /A 17 112

Pomoc materialna
Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samozqdu doktorantdw ustalil wysoko$i dochodu na
osobg w rodzinie doktoranta uprawniajqcq do ubiegania sig o stypendium socjalne, wysoko6ci stawek
stypendium socjalnego w kolejnych pzedziatach dochodowych, stawki zwigkszenia stypendium
socjalnego, wysokoSi stawek stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, wysoko6c stawek
s$pendium dla najlepszych doktorantow oraz maksymalnq wysoko66 jednorazowej zapomogi w roku

akademickim 201212013.
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W roku akademickin 201212013 ze Swiadczei w ramach funduszu pomocy materialnej skozystalo

117 doktorant6w. Liczbq poszczeg6lnych form pomocy materialnej udzielonej doktorantom

ozedstawiono w tabeli 12.

12. torm pomocy mateilalnej pnyznanej dononntom

Formy pomocy materialns.i

Uczba ofzymujtr]dt
stvoendia

% og6ln€i lk$y
doktorant6w

stypendium socjalne 10 2,U

stypendium dla nailepszych doktorantow 93 27,43

s8pendium specialne dla osob niepelnosprawnych 12 'l 5?

zapomogr 8 ,2t

Najczq6ciej pzyznawanq doktorantom formq pomocy materialnei w roku sprawozdawczym byly

stypendia dla najlepszych doktorant6w, kt6re stanowily po nad79o/o ptzYznanych 6wiadczen.

Do Odwolawczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorant6w wplynqlo 9 odwolai od decyzji komisji

wydzialowych, z czego w 3 sprawach podjQto rozstzygnigcia kozystne dla doktorant6w, tj. podjeto

decyzje o przyznaniu stypendi6w, w 5 sprawach utzymano w mocy decyzje WKS ds, doktorant6w

w pzedmiocie odmowy pzyznania stypendi6w, uchylono 1 decyzjq w calo6ci i skierowano sprawq

do ponownego rozpatzenia pnez organ pierwszej instancji.

Stypendia doktoranckie
W roku akademickin 201212013 o pzyznanie stypendium doktoranckrego ubiegalo sig 55 doktorant6w

stacjonamych studi6w doktoranckich Wydzialu Biologiczno-Chemicznego, Wydzialu Ekonomii

i Zarzqdzania oraz Wydzialu Prawa. Decyzjq Rektora pzyznano stypendium w wysoko6ci 1 250 zl

miesiqcznie na okres 12 miesigcy 23 doktorantom.

Zwigkszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakoSciowej

W roku akademickin 201212013 o zwiqkszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projako5ciowej

ubiegalo sig 40 doktorantow stacionamych studi6w doktoranckich Wydzialu Biologiczno-Chemicznego,

Wydzialu Ekonomii i Zarzqdzania oraz Wydzialu Prawa, Decyzjq Rektora pzyznano stypendium

w wysoko6ci 800 zl miesigcznie na okres 12 miesigcy 28 doktorantom.

Samonqd doktorant6w
W roku akademickim 201212013 Rada Uczelniana Samozqdu Doktorant6w Uniwersytetu

w Bialymstoku odbywala regularne, comiesiqczne spotkania, kt6rych celem bylo omawianie bie2qcych

kwestii, dotycz4cych studi6w tzeciego stopnia. Dziqki wsparciu ftnansowemu ze strony wladz

rektorskich i dziekariskich Uniwersytetu w Bialymstoku udalo sig dofinansowad wyjazdy naukowe

i publikacje 11 doktorantom oraz zorganizowai ll Konferencjq Naukowq Doktorant6w Uniwersytetu

w Bialymstoku "Wspolpraca 
miqdzynarodowa a rozwdj regionalny", kt6rej tematem pzewodnim bylo

,,Polo2enie pzygraniczne a mo2liwoSci rozwoju", Konferencja skierowana byla do student6w'

doktorant6w i pracownik6w naukowych z o6rodk6w akademickich w Polsce i poza idl granicami.

Efektem konferencji bgdzie praca zbiorowa.

Rada Uczelniana Samozqdu Doktorant6w byla r6wnie2 wsp6lorganizatorem seminarium ,,Mechanizmy

finansowania badari mlodych naukowc6w w Polsce", organizowanym pzez Radq Mlodych Naukowmw,

ktore odbylo siq 12 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku, lstotq spotkania

bylo pzekazanie mlodym naukowcom informacii dotyczqcych mo2liwoSci finansowania badai

naukowych ze Srodk6w Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badai iRozwoju iTop 500

Innovators, zachgcenie ich do pozyskiwania funduszy na badania podstawowe oraz podzielenie sig

do6wiadczeniami z rcalizaqi grant6w pzez laureat6w wybranych konkurs6w

Ponadto Rada Uczelniana Samozadu Doktorant6w w roku sprawozdawczym zainicjowala szereg

dzialari majqcych na celu:

3l
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. powolanie pelnomocnika, kt6ry podczas regularnych spotkafi z kierownikami studi6w doktoranckich
zapewni sprawnq wymianq informacji i bgdzie koordynowal wdraZanie najlepszych rozwiqzah we

wszystkich jednostkach, prowadzqcych studia doktoranckie,
. wprowadzenie oferty lektorat6w z lgzyk6w obcych, umo2liwiaiqcych doktorantom naukg iqzyka

specjalistycznego, zwiqzanego z wybranym pzez nich kierunkiem studi6w,
. organizaciQ corocznych szkoleri z zakresu pozyskiwania funduszy na badania naukowe.
Realizacjg wymienionych dzialai pzewidziano w nadchodzqcym roku akademickim 201312014.

3.8. Studia podyplomowe
Rekrutacja
W roku akademickin 201212013 na studiach podyplomowych rozpoczglo ksztalcenie 1 067 sluchaczy
(tabela 13).

Tabela 3. Rekrutacia na studia podvolomowe w roku akadembkim 20122013

Studia podyplomowe
Liczba
przyjetych

Wydlal BiologiczneChemiczny
Chemii 10

Nauczyciel pzyrody 28

Wydlal Ekonom i i i Zazadzania
Mened2erskie 30
Wyceny i qospodarki nieruchomoSciami zo
Finans6w i rachunkowoSci pzedsiebiorstw 197

Rachunkowo6i i audyt wewnetzny w iednostkach sektora publiczneoo 5Z

Zarzadzani a zasoba m i I udzki m i 27

Obsluga celno-podatkowa i logistyczna miqdzynarodowego obrotu
towaroweqo

30

Mechanizmy funkcionowania strefy EURO

Wydzial Filologiczny

Informacii naukowei i bibliotekarstwa zt
Logopedii bJ
Wydzial Pedaqooiki i Psycholoqii
Edukacji elementamej 72

Socjoterapii 20

Pedagogika resoclalizacyina 15

Wydzial Prawa

Zam6wieri publicznych 60

Administracji publicznej 68
Doradztwo oodatkowe 41

Mediator6w sadowych ZI
Bezoieczeistwo wewnetzne i narodowe 19

Modernizacia Kadr Administracii Sadowei 30
Prawo Ochronv Srodowiska 12

Srodowiskowe Aspekty Funkcionowania Las6w Paristwowych 22
Zanqdzanie instytucjami publicznymi ze szczegolnym uwzglednieniem
sqd6w powszechnych

Prawo i procedury administracyine w enerqelyce 17

Wydzial Biologiczno-Chemiczny i Wydzial Fizyki

Pzyroda - lV etap edukacyiny 50
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Katedra Teoloqii Katolickiei

Zarzadzania i administracji koScielnej 50

Liczba sluchaczy studi6w podyplomowych
W roku akademickin201212013 na UwB studiowalo 1484 sluchaczy studi6w podyplomowych. Liczbg

sluchaczy sludi6w podyplomowych w okresie pigciu ostatnich lat akademickich pzedstawia tabela 14.

Tabela 14. Sluchacze studi6w )ooyptonowycn v, latach 2008-2013
Rok akademicki Liczba sluchaczy

2008/2009 1096

2009t2010 2549

201012011 2350

201'12012 1567

20122013 't4u

W odniesieniu do roku akademickiego 2009/2010 nastqpil gwaltowny spadek liczby sluchaczy studi6w

podyplomowych.

Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 201212013

W roku akademickin 201212013 realizowano 26 studi6w podyplomowych, co stanowi 25% pelnej oferty

edukacyjnej Uniwersytetu w tym zakresie.

Nowo6ci dotyczqce studi6w podyplomowych
W roku akademickin 201212013 powolano nastgpujqce studia podyplomowe :

Wydzial Filologiczny:
o Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela JgzykaAngielskiego

Wydzial Historyczno-Socjologiczny:
o R6wno56 kobiet i mq2czyzn w edukacji szkolnej

Wydzial Prawa:

. Ksztalcenie Tlumaczy Pzysigglych Jqzyka Angielskiego

r MigdzynarodowaWspdlpracaSamozqduTerytorialnego
Wydzial Pedagogiki i Psychologii
. Wiedza o Kultuze Polskiej

. Gerontologia Spoleczna z Elementami Geriatrii

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie:

. BiznesMigdzynarodowy

3.9. Zawodowa promocja studentow i absolwentow
Podstawowymi obszarami dzialania Biura Karier Uniwersytetu w Bialymstoku w roku sprawozdawczym

bvlv:

o poradnictwo zawodowe - pzygotowanie studentow i absolwent6w do funkcjonowania na rynku
pracy,

o poSrednictwo pracy - wsp6lpraca z pracodawcami,

. badanie losow absolwent6w UwB.

W zakresie poradnictwa zawodowego pzeprowadzono: indywidualne rozmowy doradcze oraz

doradztwo grupowe - warsztaty, prezentacje, wyklady, Na podstawie informacji pozyskanych w trakcie

spotkari z klientami Biura oraz danych pochodzqcych z analizy wypelnionych pzez student6w ankiet,

pracownicy Biura wspolnie ze studentami (absolwentami) okre6lali dalsze formy wspolpracy.

W zale2no6ci od potzeb zainteresowani olzymywali informacje i pomoc dotyczqc4 twozenia

dokument6w aplikacyjnych, pzygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania informacji

o ofertach pracy w kraju - budowania element6w indywidualnej ,,Scie2ki kariery". Z poradnictwa

zawodowego (grupowego i indywidualnego) skozystaly 233 osoby.
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W ramach poradnictwa zawodowego - grupowego w lutym 2013 roku zorganizowano kolejnE edycje
Zimowej Akcji Warsztatowej skladajqcej sig z 8 warsztat6w z zakresu rynku pracy oraz umiejetno6ci
interpersonalnych. Uczestniczylo w nich okolo 70 os6b.

W ramach po6rednictwa pracy pozyskano ponad 264 oferty pracy, w tym 199 ofert pracy stalej oraz 65
ofert pracy dorpvczej, 64 oferty program6w praktyk i s\a2y. Z mo2liwo6ci uzyskania kontaktu
z pracodawcq skozystaly 322 osoby,

W roku akademickin 201212013 zarejestrowano ponad 20126 wej56 na stronq Biura Karier,

W pa2dzierniku 2013 r. Biuro Karier zorganizowalo na Wydziale Ekonomii i Zarzqdzania Targi Pracy,
w kt6rych uczestniczylo 12 lokalnych pracodawc6w, Okolo 30 student6w i absolwent6w podczas

trwania targdw znalazlo pracg, praktykg lub sta2.

W wyniku podjqtej w 2010 roku wsp6lpracy z Centrum Ksztalcenia Uslawicznego w Bialymstoku w roku

sprawozdawczym kontynuowano badania losow ikarier absolwent6w Uniwersytetu w Bialymstoku.
Deklaracjq uczestnictwa w badaniach zlo|ylo 1364 absolwentdw rocznika 201112012, natomiast
faktycznie w badaniach ankietowych uczestniczyto 361 os6b. Analiza wynik6w pierwszego etapu badari

ankietowych zawarta bgdzie w raporcie czqstkowym, kt6ry zostanie pzedstawiony pzez Biuro Karier
do konca wzeSnia 2013 r. W maju 2013 r. rozpoczgto zbieranie deklaracji uczestnictwa w badaniach
kolejnego rocznika absolwentdw Uniwersytetu w Bialymstoku.

4. Pracownicy Uniwersytetu

Og6lna liczba zatrudnionych na Uniwersytecie w Bialymstoku wynosi 1480 os6b, w tym 865 nauczycieli

akademickich i 61 5 pracownik6w niebgdqcych nauczycielami akademickimi.

4.1 Nauczyciele akademiccy
Liczba zatrudnionych w Uniwersylecie w Bialymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich
pzedstawia sig nastgpujqco: samodzielnych pracownik6w nauki mamy 226; w tym profesor6w

zwyczajnych - 48, profesor6w nadzwyczajnych z tytulem - 14, profesor6w UwB - 133, adiunkt6w
z habilitacjq - 29, 1 asystent z habilitacjq i 1 starszy wykladowca z habilitacj4 Pozostali nauczyciele
akademiccy (adiunkci, asystenci, starsi wykladowcy, wykladowcy, leklozy, instruktozy i kustosze
dyplomowani) stanowi4 liczbg 639,

Tabela 15. Nauczyciele akadeniccy - stan zatrudnienia na dzieh 31.07.2013 r. (bez osob
)rzeDwalEcycn na unopacn wcnowawczyc ,C'NIYL

Lo. Stanowisko Pelnozatrudnieni Nieoelnozatrudnieni
1 Og6lem zahudnieni: 865 832 33
2 Pracownicy samodzielni:

w tym:
- profesorowiezwyczajni
- profesorowie nadzwyczajni z tytulem
- profesorowie UwB

- adiunkci z habilitacjq
- asystent z habilitacjq
- starszy wykladowca z habilitacjq

225

48
14

132, w tym 1 osoba, kt6ra

uzyskala uprawnienia
r0wnowazne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego

29
1

1

3. Adiunkci 301 6
A Asystenci 184 16
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5 Starsi wykladowcy 64

Wykladowcy 29

7. Lektotzy 23 8

8. Instruktozy 3 2

L Starszy kustosz dyplomowany 1

10. Kustosze dyplomowani 2

W roku akademickin201212013 (do 31.07.2013 r.) w Uniwersytecie w Bialymstoku zatrudniono 10 os6b

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat, zaS 9 os6b, kt6rym uplynql S-letni okres

zatrudnienia na tym stanowisku - zatrudniono na czas nieokre6lony.

W roku akademickin201212013 (do 31.07.2013 r.) 6 os6b uzyskalo tytul naukowy, 15 osob uzyskalo

stopien naukowy doktora habilitowanego, 1 osoba uzyskala uprawnienia r6wnowa2ne uprawnieniom

wynikajqcym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz 20 os6b uzyskalo stopiei
naukowv doktora,

Tabela 16. Nauczyciele akadeniccy wg jednostek organizacyjnych - stan zatrudnienia na dzbn
31 .07.201 3r. os6b )rzeDwalacycn na unopacn wcnowawczycn t Dezplanyc

Jednostka oroanizacyina Stan zatrudnienia

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 125 (
Wvdziat Ekonomii i Zanadzania 91 (4)

Wydzial Filoloqiczny 143 (7\

Wydziat Fizyki 31/1
Wydzial Historyczno-Socjologiczny 105 (1

Wvdzial Matematvki i Informatyki 78

Wydzial Prawa 114 (2\

Wydzial Pedaqogiki i Psycholoqii 111 (8)

Studium Praktycznei Nauki Jezyk6w Obcych 33 (5)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 8

Katedra Teoloqii Prawostawnei 3 (2\

Katedra Teoloqii Katolickiei a

Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze im,

Profesora Andzeia Myrchy

1

Biblioteka Uniwersytecka 2

Wvdzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie 18 (2)

Razem 865
(.,.) w tym liczba os6b zatrudnionych w niepelnym wymiaze czasu pracy

4.2 Pracownicy niebQdqcy nauczycielami akademickimi
Pracownik6w niebgdqcych nauczycielami akademickimi (pracownicy: administracyjni, techniczni,

biblioteczni, obslugi) zatrudnionych w Uniwersytecie jest 615.

Tabela 17. Zatrudnienie nauczvcieli akademickich w etatach finansowanvch z

Grupa stanowisk Stan na dzieh

31.12.2011 r.

Stan na dziei
31.12.2012r.

Stan na dziei
31.07.2013r.

Profesor6w 188 192 195

Adiunkt6w i starszych wykladowc6w 394 397 J9b

Asystentow, wykladowc6w, lektor6w

i instruktor6w

296 270 253

Og6lem E7E 859 w
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18. Pracownicy niebgdqcy nauczycielami akademickimi - stan zatrudnienia na dzieh

(...)w tym liczba os6b zatrudnionych w niepelnym wymiaze czasu pracy

Tabela 19. Zatrudnienb w etatach w grupie pracownikow niebgdqcych nauczycielani akadenickimi

31 .07.2013 r. (bez os6b nnebvwaiacvch na urbpach wvchowawczvch i bezplatnvcl
Jedn6t€ org izaclina pracowniq

administsacyjni
Facownrcy
tedlniczri

pracovnicy

Ubliobczni

pracownicy

obslwi
o96hm

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
( w tvm Stacia Terenowa w Guqnach)

10 40 (3) 5 22(4) 77 (71

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania 14 4 o 12 (21 36 (2)

Wydzial Filologiczny 11 1 4

21(3) 54 (3)
Wydzial H istoryczno-Socjologiczny 12 1 4

Wydzial Matematyki i Informatyki 7 4 17 (41 32141

Wydzial Fizyki 4 13 e (2) 2812)

Wydzial Pedagogiki i Psychologii 17 5 (1) 10 15 (1) 47 (z',)

Wydzial Prawa 19 4 7 15 (2) 45 (2)

Biblioteka Uniwersvtecka z 53 (1) 13 (21 71 (3)

SWFiS 1 1 e (3) 11 (3)

Katedra Teologii Prawoslawnej 1 (1) 1 (1)

Katedra Teologir Katolickiej 1 1

Centrum Edukacji Nauczycieli 2 1 3

Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze
im. Profesora Andzeia Myrchy

3 (1) 3 (1)

Archiwum 1 1

Wydawnictwo Uniwersytetu
w Bialymstoku

2 1 3

Domy Studenta 5 24 (6) 2e (6)

Administracja centralna
i pracownicy obsluqi

137 (8) 23 (3) 160 (11)

Wydzial Ekonomiczno-l nformatyczny
w Wilnie

8 1 2 (1) 11(1)

Biuro Projektu pzy ul, Swierkowej 20 1 1

Biuro Proiektu pzy ul, Warszawskiei 63 1fi 1 {1}
0g6lem 251(10l. 7s (5) e6 (11 183 (33) 615 (4e)

w etatach finansowanvch z
Grupa stanowisk Stan na dzief

31j22011 r.

Stan na dziefi
31j2ff12r.

Stan na dziei
31.07.2o13r.

Pracownicv naukowo{echniczni 10 11 11

Pracownicy biblioteczni 96 98 97

Pracownicy in2ynieryino-technicznr 64 61 62
Pracownicy ekonomiczni, administracyjnr oraz
obsluqi

420 423 410

Og6lem 500 s03 580
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5. DzialalnoS6 naukowa

5.1 Finansowanie badaf
Uniwersytet w Bialymstoku w 2012 roku otzymal na prowadzenie dzialalno6ci naukowo-badawczej

Srodki flnansowe w kwocie 9497 631 zl (51,110/o dotacje MN|SW, 36,24% projekty badawcze (GR)

finansowane pzez NCN, 11,26% prolekty rozwojowe finansowane pzez NCB|R oraz 1,39% prace

badawczo-uslugowe zamawiane pzez inne podmioty).

2012 roku

Dotacja podmiotowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego na utzymanie potencjalu badawczego

(BST) w roku 2012 wynosila 3088560 zl, z czego finansowanie otzymalo 148 temat6w badawczych

W 2013 roku Srodki finansowe Wzeznaczone na utzymanie potencjalu badawczego wynoszq

2595710 zl, w ramach tej dotacji finansowanych jest 158 temat6w badawczych.

Finansowanie dzialalno6ci statutowej w lalach 2012-2013 poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych

Uczelni oraz kategorie naukowe jednostek pzedstawia tabela nr 21 .

2013

Tabela 20. Zestawienie 2r6del finansowania z dzialalnoici w

Rodzaje dziatalnoSci badawczej Kwota brutto
wzl

Liczba

oroieK6w

Ute ymanie potencialu badawczego (BST) 3 088 560 148

Badania mlodych naukowc6w (BMN) 399 210 75

Utnymanie specialnego uzadzenia badawczego (SPUB) '134 800 1

Proiekty badawcze - granty (GR) 3 441 541 60

Projekty rozwojowe 1 070 000 2

Proqramy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego (NPRH) 268240 4

Nagrody i stypendia naukowe dla wybitnych mlodych naukowc6w Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyzszeqo

62 540 3

Finansowanie wspolpracy naukowej z zagranic4 w tym :

o dofinansowanie kosztdw udzialu w Programach Ramowych UE

. fi nansowanie wspolpracy zagranicznej niewsp6lfinansowanej ze Srodkow

zaqranrcznych

91 030
3Z OJU

38 380

2

1

1

Inwestycie aparaturowe 810 000 1

Pnce badawczo-usluqowe zlecone pzez inne podmioty 131710 4

RAZEiI: 9197 631 300

Tabeli zI I UwB w latach 2012-

Lp Naarva iednostri
Kategoria Kv{ota dotacii w PLN

Kwota dotacji
v{ stosunku do roku

poprzedniego %201212013 2012 2013

1 Wydzial Biologiczno-Chemiczny 987 820 861 150 87.18

Instytut Bioloqii B

Instytut Chemii tr
n Wvdzial Ekonomii i Zatzadzanta tr 129 060 '125 800 97,47

Wydzia.l Filologiczny D 265 420 250 470 94,37

4. Wydzial Historyczno-Sociologiczny B 335 390 304 270 90,72

J. Wvdzial Matematyki i Informatyki B 195 650 '194 190 99,25

6. Wydzial Fizyki 689 980 557 030 80,73

7. Wydzial Pedagogiki i Psychologii D 238 190 229720 96,44

8. Wydzial Prawa 247 050 228 570 92,52

L Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

a 0 0 0

10. Wydzial Administracii w Siedlcach a 0 0 0

Razem 3 088 560 2751200 89,08
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W 2012 roku Uczelnia oteymala dotacjg celowq na prowadzenie badai naukowych lub prac

rozwojowych oraz zadah z nimi zwiqzanych, slu2qcych rozwojowi mlodych naukowmw oraz
uczestnik6w studi6w doktoranckich finansowanych w wewngtznym trybie konkursowym (BMN)

w kwocie 399 210 zt, z tej dotacji finansowanych bylo 75 projektdw naukowo-badawczych.

W2013roku zostala pzyznana dotacja w wysokoSci 441 0802|, w ramach tej dotacji finansowanie
otzymaly 92 pqekty naukowo-badawcze na realizacjg badai prowadzonych pzez mlodych
naukowc6w i uczestnik6w studidw dokloranckich,

W 2012 roku Wydzial Biologiczno-Chemiczny otzymal dotacje podmiotowqw wysoko5ci 134800 zl na

finansowanie koszt6w zwiqzanych z utzymaniem specjalnego uzqdzenia badawczego pn.

,,Laboratorium badai molekularnych bakterii owadob6jczych o potencjalnym zastosowaniu w produkcji

biologicznych insektycyd6#',

W 2012 roku zostalo zlo2onych do MN|SW 11 wnioskow o pzyznanie stypendium naukowego dla
wybitnego mlodego naukowca oraz zostaly podpisane dwie umowy na finansowanie w latach
2012-2015 stypendium naukowego dla wybitnego mlodego naukowca na lqcznq kwotg w wysoko6ci
2984402lr.

W 2012 roku zostal zlo2ony do MN|SW jeden wniosek o pzyznanie Srodk6w na uczestnictwo
w programie ,,Mobilno56 Plus", kt6ry otzymal Srodki finansowe w kwocie og6lem 477600 zl
pzeznaczone na finansowanie w latach 2013-2015, w tym na rok 2013 kwota dofinansowania wynosi
187000 zl.

W 2012 roku zostalo zlo2onych do MN|SW 8 wniosk6w w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki, z czego w ramach zlo2onych wniosk6w zostaly podpisane cztery umowy na lqcznq kwotg
969200 zl, w tym kwota dofinansowania w 2013 roku wynosi 274 187 zl. W 2013 roku zlo2ono do
MN|SW 23 wnioski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na kwotg ogolem
129742402lt.

W 2012 roku Uczelnia na dofinansowanie koszt6w udzialu w Programach Ramowych UE otzymala
dotacjg z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2szego w wysoko6ci 52650 zl.

Finansowanie wspolpracy zagranicznej niewsp6lfinansowanej z MN|SW ze Srodk6w zagranicznych
w roku 2012 wynosilo 38 380 zl, a w roku 2013 wynosi 31 880 zl.

W roku 2012 zlozono do Narodowego Centrum Nauki 57 wniosk6w o finansowanie proiekt6w

badawczych (grant6w).

W 2012 roku zostaly podpisane umowy na finansowanie projekt6w badawczych na lqcznq kwotg
2 087 580 zl. W 2013 roku zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 35 wniosk6w o finansowanie
projekt6w badawczych na kwotq 8 303 069 zl oraz zostaly podpisane cztery umowy na kwote
7923632t.

W 2012 roku zostaly zlo2one do Narodowego Centrum Nauki 4 wnioski do konkursu na finansowanie
projekt6w badawczych, realizowanych w ramach wsp6lpracy migdzynarodowej, HARMONIA oraz
4 wnioski do konkursu na finansowanie sta2y krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

,,Sta2e podoktorskie NCN" oraz zostala podpisana jedna umowa w wysoko6ci 396 000 zl na realizacjg
sta2u po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na Wydziale Prawa.

W 2013 roku zostaly zloZone do Narodowego Centrum Nauki 2 wnioski do konkursu HARMONIA,
1 wniosek do konkursu MAESTRO, 6 wniosk6w do konkursu FUGA oraz 1 wniosek do konkursu
ETIUDA na finansowanie projekt6w badawczych na lqcznq kwotg 4 032 691 zl. W 2013 roku zostala
podpisana jedna umowa na kwotQ 1 630 850 zl realizowana w ramach wspolpracy migdzynarodowej -
HARMONIA.

W 2012 roku zostala zawarta jedna umowa z Narodowym Centrum Badari i Rozwolu na realizacjg
profektow rozwojowych z zakresu badania naukowe i prace rozwojowe na Eecz obronno6ci
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i bezpieczeristwa paistwa na kwotq 300 000 zl. W 2013 roku dofinansowanie umow realizowanych

projektow rozwojowych na Eecz obronno5ci i bezpieczeistwa paistwa stanowi kwotg 1 070000 zl.

Liderem tych projekt6w lest Wydzial Prawa.

Obecnie w 2013 roku w naszej Uczelni sqrealizowane 82 projekty naukowe, w tym:

o 68 prolekt6w badawczych
o 1 projekt dla do6wiadczonego naukowca

o 1 projekt w ramach wspolpracy migdzynarodowej

o 'l projekt na sta2 podoktorski

o 8 projekt6w NPRH

. 3 projekty badawcze rozwojowe.

W 2012 roku wykonano cztery prace badawczo-uslugowe zlecone pnez inne podmioty na kwotg

131710 zl.

W 2012 roku Uniwersytet w Bialymstoku otzymal dofinansowanie w kwocie 92000 zl na rcalizaciQ

zadania z zakresu dzialalno6ci upowszechniajqcej naukq pn. ,,X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki oraz

Dziei Akademicki",

W roku 2012 Uniwersytet w Bialymstoku zlo2yl do MN|SW 7 wniosk6w o finansowanie lub

dofinansowanie planowanych zakupow aparatury naukowo.badawczej na rok 2013 na kwotq

1487700021 oraz jeden wniosek na inwestycjg budowlanq w kwocie 790 817 zl. W 2012 roku

otzymali6my z MNISW dotacjg celowq na realizacjg inwestycji w zakresie zakupu aparatury naukowej

stanowiqcej du2q infrastrukturg badawczq pt, ,,System kontroli dawek pochlanianych w materii miqkkiej"

na Wydziale Fizyki w kwocie 810000 zl. W roku 2013 zostala pzyznana dotacja celowa w wysokoSci

1600000 zl na finansowanie koszt6w realizacli inwestycji w zakresie zakupu aparatury naukowo-

badawczej stanowiqcej duzE infrastrukturQ badawczq pn. ,,System detekcji propagacli wzbudzei opto-

magnetycznych" na Wydziale Fizyki.

l-4czna warto6C aparatury naukowo-badawczej zakupionej w roku 2012, niezale2nie od 2r6det

finansowania wynosila 5 615 800 zl,zczego pzypada na:

. Wydzial Biologiczno-Chemiczny
wtym B NanoTechno

. Wydzial Fizyki

. Wvdzial Pr wa

Warto6d aparatury zakupionej w 2013 roku wynosi 172 500 zlidotyczy:

- 4 648 400 zl

- 882 900 zl

- 84 500 zt

1 902 000 zl

o Wydzialu Biologiczno-Chemicznego
. Wydzialu Matematyki i Informatyki

- 168 500 zl

- 400021

W 2012 roku do Fundacji na zecz Nauki Polskiej zlo2ono 1 wniosek w programie POMOST oraz dwa

wnioski o stypendium START dla mlodych naukowc6w. W 2012 roku zostala zawa(a jedna umowa

z Fundacjq na zecz Nauki Polskiej o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu

TEAM w lqcznej kwocie 1 608 000 zl.

W 2012 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo2yl do Urzedu Patentowego cztery zgloszenia patentowe

(lnstytut Chemii - 3, Instytut Biologii - 1) oraz w 2012 roku zostaly udzielone tzy patenty na Eecz

Uniwersyletu w Bialymstoku (lnstytut Chemii).

W 2013 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo2yt do Uzqdu Patentowego sze6i zgloszei patenlowych

(lnstytut Chemii - 4, Instytut Informatyki - 1 , Wydzial Fizyki - 1)) oraz w 2013 roku zostal udzielony
jeden patent na zecz Uniwersytetu w Bialymstoku (lnstytut Chemii).

39



Uniwe6yletw Biatmsloku - Sprawozdanie z dzialalnosciw roku akademickim 2012im13

5.2 Roav6jnaukowy
Uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania
Uniwersytet w Bialymstoku posiada 10 uprawniei do nadawania stopnia doktora i 4 uprawnienia

do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora

Wydzial Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii od 1997 r. do nadawania stopnia naukowego

doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania od 1990 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Wydzial Filologiczny od 2000 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

humanistycznych w dyscyplinie jgzykoznawstwo.

Wydziat Filologiczny od 2006 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Wydziat Fizyki od 1996 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych

w dyscyplinie fizyka.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych od 1993 r.

do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2007 roku do nadawania stopnia naukowego doktora

nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.

Wydzial Prawa od 1994 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie

0rawa.

Wydzial Pedagogiki i Psychologii od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych (od 2013 r. nauk spolecznych w zakresie pedagogiki).

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doKora habilitowanego
o Wydzial Prawa od 1997 r. do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk

prawnych w dyscyplinie prawo.

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania od 20Q2 r. do nadawania stopnia
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wydziat Biologiczno-Chemiczny od 2010 r. do nadawania stopnia
habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,

Wydziat Historyczno-Socjologiczny od 2010 r, do nadawania stopnia
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

naukowego doktora

naukowego doktora

naukowego doktora

Stopnie i tytuly naukowe

Tabela 22. Stopnie itytuly naukowe uzyskane pzez pracownikow UwB w roku akadenickim 2MA2U3
do 31.07.2013 r.

Jednost€
o.ganizacyina

o
crt

Eo
oo

Doktoraty E
.go
a
o'o
(!

o-

Habilitacje o
=o
-(!
J

F

c
F

=

eN
E
t

=
EE

Wydzial Bioloqiczno-Chemiczny 4 7 ^ 3 1

Wydzial Prawa 3 3 ? 2

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania 1 1
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Wydzial H istoryczno-Socjologiczny 1 I 3 z 1

Wydzial Fizyki 6 1 2 2 1

Wydzial Pedaqoqiki i Psychologii 3 1 2 I 1 1

Wydzial Filologiczny 2 2 1 1 1

Wydzial Matematyki i Informatyki

Wydzial EkonomicznoJnformatyczny
w Wilnie

1 1

RAZEM 21 18 2 17 9 8 6

Tabela 23. Stopnie naukowe nadane pnez uprawnione jednostki UwB w roku akadenickin 2U2nU3
(do 31.0 .2013 r,

Jednostka organizacyina Doktoraty Habilitacie

Wydziat Biologiczno-Chemiczny 4 5

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania ?

Wydziat Filologiczny 4

Wydzial Fizyki

Wvdzial Historyczno-Socioloqiczny ,+ 2

Wvdzial Pedaqoqiki i Psychologii a

Wydzial Prawa 17 4

RAZETI 39 11
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Tabela 25. Konferencje organizowane pnez wydzialy

Wydnal
Katedra

Konferencje
miedzynarodowe

Konferencje
kra,o$,e

lGnferenge
studenckie

Biologiczno-Chemiczny 2 5

Ekonomii iZazadzania 1 7

Filologiczny 3 10 3

Historyczno-Sociologiczny 6 1

Firyki

Matematyki i Informatyki 1

Pedagogiki i Psychologii 6 2

Prawa 2 I 10

Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

1

Miedrywydzialowa Katedra Teologii
Katolickiel

2

MiQdrywydzialowa Katedra Teologii
Prawoshwnei

1

Razem 21 40 19
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6. Wspolpraca z zagranicq

6.1 Migdzynarodowa wsp6lpraca naukowa
Uniwersytet w Bialymstoku ma podpisanych 56 um6w o wspolpracy naukowej z partnerami

zagranicznymi, W roku akademickin 201212013 zostaly podpisane umowy z podanymi ni2ej partnerami:

o Humboldt - Universitdt zu Berlin (Niemcy): 2012, Wydzial Prawa;

. Uniwersytet Witolda Wielkiego Wydzial Prawa (Litwa): 2013, Wydzial Prawa;

. Buriacki PansMowy Uniwersytet (Federacja Rosyjska): 2012,Wydzial Pedagogiki iPsychologii;
o Instytut Geofizyki im. S, Subbotina Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Ukraina): 2012,Wydzial

Fizyki;

r Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna w Chmielnickim (Ukraina): 2012,Wydzial Pedagogiki

i Psychologii;
o Uniwersytet Krlowski im. Borysa Hrinchenki (Ukraina): 2012, Wydzial Filologiczny;

. Tamopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Ukraina): 2013, Wydzial Ekonomii

i Zarzqdzania;
. Karoly Robert College (Wggry): 2012, Wydzial Ekonomii iZazqdzania;
. Sz6chenyi lstvdn University Ferenc De6k, Wydzial Prawa i Nauk Politycznych (Wqgry): 2012,

Wydzial Prawa;

. Uniwerystet w Salento (Wochy): 2013, Wydzial Prawa;

. The Loyola Univerisity Maryland (USA): 2012, Wydzial Pedagogiki i Psychologii;

. Paistwowy Uniwersytet Lingwistyczny im. V. Brusowa w Erewaniu (Armenia): 20'13, Wydzial

Filologiczny,

6.2 Wymiana osobowa
Zrealizowanych zostalo 851 wyjazd6w slu2bowych w nastgpujqcych celach:

. na konferencje naukowe - 291 (w tym 7 studentow);

. naukowo-badawczych - 310 (w tym 35 student6w);
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. prowadzenie zajgi na Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym w Wilnie - 250.

Najwigcej wyjazd6w bylo do nastgpuj4cych kraj6w: Litwa, l-otwa, Czechy, Niemcy, Austria, Hiszpania,

Wochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, BialoruS, Chiny.
Uniwersytet w Bialymstoku goScil74 cudzoziemc6w z Bialorusi, Rosji, Ukrainy, Stan6w Zjednoczonych,

Czech, Wielkiej Brytanii, Wqgier, Francji, Holandii, Niemiec, Austrii, Szwecji Singapuru, w tym:
. w ramach um6w - 33;

. na zaoroszenia - 41.
W roku akademickin20lZ20l3 na Uniwersytecie w Bialymstoku pzebywalo:
. na studiach doktoranckich 2 obywateli Federacji Rosyjskiej i 1 obywatelka LiW: stypendy5ci

RzEdu RP;

o 1 Laureat Nagrody Lwa Sapiehy.

6.3 Projekty badawcze realizowane pzez UwB
o "Planl polyphenols as the regulators of cell bioenergetics: prospects of therapeutic application'-

w ramach Polsko-Bialoruskiego Programu Wykonawczego - Wydzial Biologiczno-Chemiczny.

Czas trwania projektu: 01 .01 .201 1 - 31 122012.
. ,,The Dictionary of Polish Verbs for NooJ Platform" - Program Dzialai Zintegrowanych

POLONIUM w ramach Umowy o wspolpracy naukowej i technicznej migdzy Rzqdem Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej a Rzqdem Republiki Francuskiej z 1966 r. - Wydzial Filologiczny.

Czas tnvania projektu: 1.01.2011 - 31.12.2012.
o ,,Mind the Gap" - w ramach Programu DAPHNE lll - Wydzial Pedagogiki i Psychologii. Czas

trwania projektu: 1.03.201 1 - 28.02.2013.
r ,,Noncovalent functionalization of carbon nanotubes by cooperative networks of DNA bases" -

w ramach Programu HOMING PLUS - Instytut Chemii. Czas trwania projektu: 1.05.2011-

30.04.2013.
. 

"Studies of Ga* inadiation driven magnetization reorientation transitions in Co-based
nanostructures" - Program Dzialai Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy o wsp6lpracy
naukowej itechnicznej migdzy Rzqdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzqdem Republiki
Francuskiej z 1966-Wydzial Fizyki. Czas trwania projektu: 01.01.2012-31.12.2013.

o SEAGULL - "Smart 
Educational Autonomy through Guided Language Learning. The online

platform for guided language exchange" - w ramach Programu Comenius - Studium Praktycznel

Nauki Jqzyk6w Obcych. Czas trwania projektu: 01 .11 .2012 - 31 .10.2015.
o ,,Nowe rodziny funkcji specjalnych wielu zmiennych oraz ich wtasno5ci" - w ramach Polsko-

Czeskiego Programu Wykonawczego - Wydzial Matematyki i lnformatyki. Czas trwania projektu:

01.01 ,2013 - 31j22014.

6.4 Program LLP.Erasmus
Rok akademicki 201212013 jest czternastym rokiem uczestnictwa naszej Uczelni w programie Erasmus,
Uniwersytet w Bialymstoku otzymal z bud2etu programu LlP-Erasmus zarzqdzanego pzez Komisjq
Europejskqgrant w lqcznej wysoko5ci 427848,00 EUR, w tym:
. 294 798 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy na studia (SMS);
. 43 200 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy na praktykg (SMP);
. 31 150 EURz pzeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zaiQC dydaktycznych

(STA);

o 20 500 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT);
. 38 200 EUR z pzeznaczeniem na organizacjg wymiany student6w i pracownik6w (OM).
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Wyjazdy student6w na studia (SMS), praktyki (SMP) i pzyjazdy student6w zagranicznych.

W roku akademickin 201212013 w ramach Programu LlP-Erasmus Uczelnia ma podpisane umowy

bilateralne ze 119 uczelniami partnerskimi z Europy,

Na studia za granicg w ramach Programu LlP-Erasmus wyjechalo 110 studentow UwB. Srednia

dlugo$6 pobytu pzypadajqca na studenta wyniosla ok. 6 miesiqcy. Na praktyki wyjechalo 26 student6w.

Przewa2aly pobyty 3-miesigczne, ale byly te2 wyjazdy dlu2sze - 4, 6, a nawet 9 miesigcy. Na nasz

Uniwersytet pzyjechalo 56 student6w zagranicznych, w tym jedna osoba w ramach ,,free-mover" (poza

programem LLP-Erasmus). W ramach programu LLP-Erasmus na caly rok akademicki pzyiechalo

25 student6w. W semestze zimowym studiowalo lpznie 47 sludent6w (w tyn 22 tylko w semeslze
zimowym), w semestze letnim: 33 student6w (w tym 8 na semestr letni). WSr6d pnyie2d2aiqcych

studentow bylo 27 kobiet i 28mg2czyzn.

Niezale2nie od otzymanego grantu z UE ni2ej wymienione wydzialy do koica lipca 2013 dofinansowaly

wyjazdy studentow ze swoich bud2et6w kwot4
. 8000 PLN - Wydzial Ekonomii i Zazqdzania;
o 726 EUR - Wydzial Pedagogiki i Psychologii;

. 7345,38 PLN - Wydzial Filologiczny;

o 697 ,20 PLN - Wydziat Fizyki.

Wyjazdy i pr4jazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajgi dydaktycznych (STA)

W roku akademickin 2012113 odbyly sig 43 wyjazdy nauczycieli akademickich naszego Uniwersytetu

z wykladami do uczelni partnerskich, Pzyjechalo 15 nauczycieli zagranicznych uczelni.

abela 26. Wviazdv i przviazdv t'ludent1w

Wydzial SMS

-wyjazdy
student6w na

studia

SMP

- wyjazdy student6w
na praktyki

Pzylazdy student6w na

studia

Biologiczno-Chemiczny:
- biologia
- chemia

0 0 3

0

0

0

0

Z

1

Ekonomii i Zazadzania 16 6 14

Filologiczny:
- filologia angielska
- filologia francuska
- filologia polska

- filoloqia rosviska

32 6 1

13

4

12

0
0
6

0

1

0

0

0

Fizyki 0 0

H istoryczno-Socjologiczny:
- historia
- socioloqia

10 z

2

8

5

0

Matematyki i Informatyki:
- matematyka 0 0

.)

Wydzial Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie

1 0 0

Pedaqogiki i Psychologii 6 0 6

Prawa 42 25(wtym1,,free-
move/')

Razem: 1t0 26 56
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Tabela 27.

Na realizacjq indywidualnych wyjazd6w kadry dydaktycznej (STA) UwB olrzymal z Agencji Krajowej
grant w wysoko6ci 31 150 EUR. Zostal on w caloSci wykozystany.
Wyjazdy pracownik6w w celach szkoleniowych (STT)

W roku akademickin 2012113 wyjechalo 27 pracownik6w Uczelni w celach szkoleniowych do instytucji
znajdujqcych sig w Unii Europejskiej. Go5cili5my 1 pracownika z uczelni hiszpanskiej.

Tabela 28. Wyjazdy i pnyjazdy pracownikdw uczelni w celach szkoleniowych

WydziaUJednostka STT-wyjazdy
pracownik6w

w celach
szkoleniowych

Pnlllazdy
pracownik6w

uczelni
zaqranicznych

Ekonomii i Zaz@zania z 0

Filologiczny:
- filologia polska

7 0

H istoryczno-Socjolog iczny:

- historia
- socioloqia

7 0

4
3

0
0

Pedaqoqiki i Psvcholooii 2 0

Prawa z 0

SPNJO 4 0

DPMiWZ 1

Razem: 27 1

Na realizacjg wyjazd6w pracownik6w w celach szkoleniowych (STT) Uczelnia otzymala z Agencji
Krajowej grant w wysoko6ci 20 500 EUR. Zoslal on w calo5ci wykozystany.
Organizacja wymiany student6w i nauczycieli
Na dofinansowanie dzialari zwiqzanych z organizacjq wymiany student6w i pracownik6w (OM) Uczelnia

otzymala z Unii Europejskiej grant w wysoko6ci 38 200 EUR.

Filologiczny:

- filologia angielska

- filologia polska

Historyczno-Socjologiczny:

- historia

- socjologia
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7. Biblioteka, wydawnictwa

7.1 System biblioteczno-informacyjny
System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Bialymstoku sklada siq z 12 bibliotek: Biblioteki

Uniwersyteckiej im. Jezego Giedroycia oraz 1 1 bibliotek wydzialowych i instytutowych (rozwiqzano

bibliotekg O5rodka Alliance Frangaise).

Og6lnie stan faktyczny ksiqgozbioru systemu biblioteczno-informacyjnego to 936 273 wol. (stan na 30

czerwca 2013 r.). Zbiory bibliotek wydzialowych oraz instytutowych liczq 300 450 wol. Stan zbior6w

Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z Kolekcjq Humanistycznq wynosi 587 133 wol. W omawianym roku

akademickim siei biblioteczna UwB zgromadzila lqcznie 29 929 wol. egzemplazy, w tym Biblioteka

Uniwersytecka zewidencjonowala 17 616 wol., pozyskujqc m.in. z zakupu 3 676, z wymiany 1 764,

zdar,6w 4 512.
Biblioteki wydzialowe prenumerujq lqcznie 555 tytul6w czasopism: 495 krajowych i 60 zagranicznych.

Biblioteka Uniwersytecka prenumeruje 169 tytuldw czasopism krajowych i 10 zagranicznych, ponadto

otzymuje 150 tytul6w z wymiany oraz 138 tytul6w z dar6w. Uniwersytet w Bialymstoku w pzeciqgu

dw6ch lat zaprenumerowal lqcznie 8 tytulow specjalistycznych baz online na og6lnq kwotg

119625,10P1N,wr0ku2012-Tbazdanych(4zagraniczne,3krajowe),awroku2013-8baz
(5 zagranicznych, 3 krajowe). Wydatki zwiqzane z zakupem baz danych on-line pzeznaczonych dla

wszystkich jednostek (interdyscyplinarne) sfinansowala Biblioteka Uniwersytecka w kwocie

96896,87 PLN, nalomiast specjalistyczne bazy danych wsp6lfinansowane byly ze Srodk6w wydzial6w

(Wydzial Ekonomii iZanszania - 15378,54; Wydzial Prawa - 7349,69). W latach 2012-2013

Uniwersytet w Bialymstoku kontynuowal uczestnictwo w 15 konsorcjach,T z nich finansowanych pzez
Uczelniq, natomiast 8 og6lnopolskich licencji akademickich w pelni sfinansowanych pzez MN|SW,

gdzie pracownicy naukowi oraz studenci UwB majq bezplatny dostgp do najwa2niejszych publikacji

naukowych na Swiecie popzez Wirtualnq Bibliotekq Nauki (program realizowany ze Srodkdw

finansowych MN|SW). Na konsorcja w pzeciqgu dw6ch lat 2012-2013 Uniwersytet w Bialymstoku

wydatkowat lqcznie 211408,52 PLN: 2012 rok - 100937,75 PLN, 2013 rok - 1'10470,77 PLN,

(Biblioteka Uniwersytecka 23147,94 PLN; Instytut Chemii - 126 170,77 PLN; Wydzial Ekonomii

iZazqdzania - 25 355,54 PLN; Wydzial Fizyki - 36 734,27 PLN). Ponadto od 2012 roku Biblioteka

Uniwersytecka prenumeruje dostqp onJine do ksiq2ek elektronicznych (dostgp do blisko 400 000

pozycji), platforma ebrary (Wydzial Ekonomii i Zanqdzania, Wydzial Fizyki, Instytut Biologii),

interdyscyplinarnq ibuk.pl Wydawnictwa PWN oraz od marca 2013 dostqp do bazy EBSCO eBook

Academic Subscription Collection (Wydzialy: Prawa, Ekonomii i Zazqdzania, Pedagogiki i Psychologii,

Filologiczny, Ekonomiczno-lnformalyczny w Wilnie). Koszt dostgpu do wszystkich baz e-book

79372,89 PLN.

Wszystkie biblioteki Uczelni kozystajq ze zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. Od sierpnia

2012 uruchomiono Katalog Centralny, rejestrujqcy zbiory wszystkich bibliotek UwB. Pracownicy

oddzialu opracowania BU pzy wsp6lpracy z bibliotekazami sytemu bardzo du2o czasu po6wiqcili na

melioracjg katalogu: scalanie rekord6w bibliograficznych, scalanie rekord6w zasobu, ujednolicanie hasel

pzedmiotowych. W szerszym ni2 dotqd zakresie pracownicy BU czynnie wspolpracowali z katalogiem

NUKAT. Ogolem w bazach ALEPH systemu biblioteczno-informacyjnego znajduje sig 361 213 rekord6w

bibliograficznych, ktdre rejestrujq 741 903 egzemplazy, W Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano

prace zwiqzane z retrokonwersjq zbior6w Kolekcji Humanistycznej (wprowadzono do bazy 1592 egz.

wydawnictw zwartych i2935 wol. czasopism) oraz kolekcji wypo2yczalni BU. Z naszej obserwacii

wynika, 2e ponad 90% zam6wieri jest skladanych wylqcznie na ksiq2ki ujgte w katalogu komputerowym,

nale2y wiqc w maksymalnie kr6tkim czasie skalalogowac zbiory, aby dotqd niewykozyslane malerialy

byly widoczne dla u2ytkownik6w. Od roku akademickiego 201212013 w czytelniach: Wolnego Dostqpu

oraz 096lnej udostgpnia siq czytelnikom wydawnictwa zbiorowe w wolnym dostgpie,
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Czytelnie systemu biblioteczno-informacyjnego odwiedzilo ogolem 128 566 u2ytkownik6w, w tym

Bibliotekq Uniwersyteckq 37 039 u2ytkownik6w. Biblioteka Uniwersytecka od semestru letniego

wprowadzila we wszystkich swoich czytelniach wypo2yczenia kr6tkoterminowe, do koflca czerwca

skozystalo z nich 438 os6b, wypo2yczajqc 788 wol. Biblioteki wydzialowe opr6cz udostgpniania swoich

zbior6w na miejscu, w wigkszo6ci prowadzq r6wnie2 wypo2yczalnie. Lqcznie w bibliotekach
wydzialowych zarejestrowanych jest 17704 u2ytkownik6w, kt6zy w roku akademickim 201212013

wypo2yczyli 32885 wol. Z ksiggozbior6w Wypo2yczalni w bibliotekach wydzialowych i instytutowych

mogq kozystai wylqcznie studenci i pracownicy tych jednostek. Liczba uZytkownik6w zarejestrowanych
w Wypo2yczalni Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 7781, a liczba wypo2yczonych pzez nich

egzemplazy to 32885. W Wypo2yczalni Migdzybibliotecznej zrealizowano 454 zam6wienia. Oprocz
udostgpniania tradycyjnego (w czytelni, wypo2yczalni) Biblioteka zapewnia pracownikom naukowym

oraz studentom Uczelni dostgp on-line do elektronicznych baz czasopism i ksiq2ek - o96lna liczba wej66

do baz w minionym roku akademickim wyniosla 1227179 (w tym 544545 odwiedzin Wydzial

Biologiczno-Chemiczny), otwarto 609638 stron ipobrano 61543 pelnych tekst6w w formacie PDF.

Bardzo du2o wyszukiwari odnotowala tak2e Podlaska Biblioteka Cyfrowa - 73145, Biblioteka

Uniwersytecka majqc na uwadze dalszy rozw6j zasob6w cyfrowych zorganizowala testy kolejnych 27

baz danych. Na platformg Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wprowadzono lqcznie 423 tytuly wydawnictw

zwartych oraz 70 tytul6w wydawnictw ciqglych. Pracownia Digitalizacji w okresie sprawozdawczym
wykonala 74 080 skan6w, 6 323 zdjgcia gazet wieloformatowych oraz 6 772 skany klatek

mikrofilmowych. Rozpoczgto tak2e prace digitalizacyjne do Czytelni Elektronicznej (moZliwo5i czytania
ksiq2ek w wersji elektronicznej na terenie biblioteki), na dziei 30 czerwca wykonano skany 73 ksiq2ek

i podrgcznik6w akademickich.

Oddzial Informacji Naukowej BU w ramach prac dokumentacyjnych do wlasnych baz danych
wprowadzil 4927 rekord6w bibliograficznych. Uruchomiono takze testowq werslq Repozytorium
Uniwersytetu w Bialymstoku. W BU kontynuowano uslugg "Zapytaj bibliotekaza", profil Biblioteki na

porlalu spolecznoSciowym Facebook. Z du2ym powodzeniem na stronie BU funkcjonuje usluga

,,Zaproponuj kupno ksiq2ki/czasopisma". Pracownicy 0lN pzeprowadzili pzysposobienie biblioteczne
w formie on-line dla 1 185 student6w studi6w stacjonarnych. Szkolenia indywidualne u2ytkownik6w
prowadzone byly pzez wszystkie biblioteki Uczelni, W Bibliotece Uniwersyteckiej w okresie sesji
wydlu2ano czas otwarcia czytelfl do godz. 21.00. Zorganizowano dwa kiermasze taniej ksiq2ki.

Wszystkie te dzialania slu2yly podniesieniu jako5ci obslugi oraz nawiqzaniu szerszej wspdlpracy
z u2ytkownikami i zostaly pzez nich odebrane pozytywnie.

Biblioteka Uniwersytecka prowadzila dzialalno6d kulturalnq i promocyjn4 Zorganizowano siedem
spotkafi z cyklu Podlasie w badaniach naukowych, skierowanych pzede wszystkim do mlodzie2y szkol

Srednich, ponadto odbyly sig cztery spotkania w ramach Podlaskiego Forun Bibliotekazy. Podczas
Tygodnia Bibliotek pzeprowadzono konkurs ,,Biblioteka Uniwersytecka w obiektywie" pzy wsparciu
finansowym Uzqdu Miejskiego w Bialymstoku, W omawianym roku akademickim otwarto siedem
wystaw, W Bibliotece mialy miejsce wyklady m.in. z okazji Miqdzynarodowego Dnia Jqzyka Ojczystego,
spotkania autorskie i promocje ksiq2ek. Bibliotekg odwiedzilo 17 grup zorganizowanych.

W ramach dzialalno6ci naukowej zorganizowano lV ogolnopolskq konferencjg ,Bibliotekaz uwolnbny -

deregulacja czy degradacja?". Pracownicy biblioteki uczestniczyli w konferencjach og6lnokrajowych
oraz szkoleniach w zakresie katalogowania organizowanych pzez Centrum NUI(AT.
W calym systemie biblioteczno-informacyjnym UwB zatrudnionych jest 99 pracownik6w bibliotecznych,
w tym 57 w Bibliotece Uniwersyteckiej, 42 w bibliotekach wydzialowych i instytutowych oraz

3 informatyk6w. Dodatkowo dzialalnoSC merytorycznq biblioteki wspomagali wolontariusze (7 os6b)

7.2 Wydawnictwa
Wydawnictwo Uniwercytetu w Bialymstoku
a) Opublikowane tytuly
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W roku akademickin 201212013 opublikowano 58 tytul6w monografii o objgtoSci 1 026 ark. wyd.

i lqcznym nakladzie 11 290 egzemplazy.

Warto6i wydanych publikacji (wedlug koszt6w produkcji) wyniosla 451561 zl (6redni koszt wydania
jednego tytulu - 7785 zl).

W omawianym okresie rozdysponowano nieodplatnie 3713 egz. na kwote 188886 zt, w tym:

o do Biblioteki Uniwersyteckiej pzekazano 890 egz. o warto6ci39327 zl

. biblioteki wydzialowe, instytuty, dziekani, egz. redakcyjne, egz. obowiqzkowe - 2823 egz. na

kwotq 149559 zl.

b) Opublikowane czasopisma
Wydano drukiem 16 czasopism, w tym dwa numery ,,Archeusa" (nr 1212011 i 1312012), dwa numery

,,Pogranicza. Studia Spoleczne"(nr 19/2011 inr2012012\, piqi numer6w,,Studies in Logic, Grammar

and Rhetoric" (20121orazszeit numer6w,,Optimum, Studia Ekonomiczne" (2012).

Og6lna objgto6d wydanych czasopism wyniosla 420 ark, wyd, Lqczny naklad 4770 egz. Warto6i

wydanych czasopism wedlug koszt6w produkcji wyniosla 173630 zl, Nieodplatnie pzekazano2590 egz.

o warto6ci 115387 zl. Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jezego Giedroycia pzekazano 790 egz.

o warto6ci 37190 zI; biblioteki wydzialowe, dziekani, instytuty, obowiqzkowe, autorskie - 1800 egz. na

kwotq 78187 zl.

c) Spzedai publikacji
W omawianym okresie spzedano 1 118 egz. o warto6ci 9456 zl (w tym akcja ,,Tania ksiq2ka").

d) lstotne formy dzialalnosci Wydawnictwa UniweFytetu w Bialymstoku
Oficyna wydawnicza Uniwersytetu w Bialymstoku w roku 20012/2013 uczestniczyla w og6lnopolskich

targach ksiqiki naukowej:
o XVI Poznariskie Dni Ksiq2ki Naukowej, 10-12pa2dziernika2012r.w Poznaniu,

. Targi Ksiqzki, 25-28 pazdziernika 2012 r. w Krakowie,

o Targi Ksi42ki Akademickiej i Naukowej ,,ACADEMIA", 7-9 listopada 2012 r. w Warszawie -
Wtr6inienie dla Wydawnictwa Uniwersytetu w Bialymstoku za ksiqikg Stosunki Polsko
Bialoruskie w )O( wieku - autor Helena Glogowska,

. Bialostockie Targi KsiEzki, 19-24 kwietnia 2013 r. w Bialymstoku,

. Warszawskich Targach Ksiq2ki, 16-19 maja 2013 r. w Warszawie,

. Targi Ksiq2ki Akademickiej i Naukowej ,,ACADEMIA" 17 na1a2013 r. w Warszawie - Nagroda

Gf6wna - Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za ksiqLkq Wykluczeni -
wychodistwo, kraj. Studia z antropologii emigracji )O( wieku (idee, osobowoici,
insfiucje) - autor Violetta Wejs-Milewska.

W omawianym okresie Wydawnictwo UwB uczestniczylo w Miqdzynarodowej Wystawie Polskiej Ksiq2ki

Naukowej, kt6ra odbyla siq w Monachium (11-28 grudnia 2012 r.) wzbogacajqc zbiory tamtejszych
plac6wek naukowych o publikacje autor6w z Uniwersytetu w Bialymstoku (60 tytut6w).

Wydawnictwo Temida
W roku akademickin201212013 nakladem Wydawnictwa Temida2 ukazalo sig 18 pozycji.

Opublikowano miqdzy innymi ksiq2kq profesorskq oraz dwie rozprawy habilitacyjne, a tak2e wyjEtkowe

ksiqgi pamiqtkowe po6wigcone pamiqci wybitnych Profesor6w: Zdzislawa Czeszejki-Sochackiego oraz

Jezego Lubowickiego. Podkre6lid nale2y, 2e w$r6d wymienionych dziel sq ksiq2ki w jqzykach obcych -
pozycje w jqzyku angielskim oraz rosyjskim, a tak2e kolejne zeszyty czasopism Studia luridica Agraria

i Bralostockie Studia Prawnicze.

Ponadto Wydawnictwo Temida 2 uczestniczylo w roku akademickim 201212013

w akcji ,,Tania ksiq2ka", skierowanej do student6w kozystajqcych z pomocy materialnej

w formie stypendi6w socjalnych. W ramach programu 91 uczestnik6w nabylo po promocyjnych cenach

83 podrgczniki i210 ksiq2ek, na lqcznqkwotg 1133 zl. Wydawnictwo wspieralo lak2e Wydzial Prawa
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po1zez pzekazanie nagr6d ksiq2kowych i upomink6w w licznych konkursach i wydazeniach
prom0cyJnycn.

Wydawnictwo Trans Humana
W roku akademickin 201212013 nakladem Wydawnictwa Uniwersyteckiego Trans Humana ukazalo sig
13 publikacji, w tym 2 w jqzyku angielskim.

8. Organ izacj a I zazqdzanie U niwersytetem

8.1. Dzial Informacji i Promocji
Dzialalno5d promocyjna w roku 201212013 zwiqzana byla pzede wszystkim z prowadzeniem akcji
rekrutacyjnych, w tym po raz pierwszy poza granicami kraju oraz pzygotowaniem kolejnych edycji
materialow informacyjno-promocyjnych, r6wnie2 w wenji rosyjskiej. Uniwersytet zaprezentowal sig
tak2e po raz pierwszy podczas Salonu Matuzyst6w oraz na Pikniku Naukowym w Warszawie -

najwigkszych targach edukacyjnych inajwigkszej imprezie popularyzujqcej naukg w Polsce.

a) Targi i wyjazdy rekrutacyjno-promocyjne
Od wze6nia do kwietnia pracownicy DliP aktywnie uczestniczyli w targach edukacyjnych. We wze3niu
minionego roku reprezentowali UwB na najwigkszych targach edukacyjnych w Polsce - Salonie
Matuzystow ,,Perspektywy" w Warszawie, a nastgpnie na podobnej imprezie w Bialymstoku.
W kolejnych miesiqcach odwiedzili: Sokol6w, Siedlce, t-osice, Sokolkg, Bielsk Podlaski, Hajn6wkg,

Siemiatycze, Wysokie Mazowieckie, t-om2q, Grajewo, Ostrolgkg, Kolno, Lapy, Pisz, Zambr6w.
Wiosnq brali udzial w migdzynarodowych targach poza granicami Polski: w Mihsku na Bialorusi
iw Kijowie na Ukrainie. Ulotki rekrutacyjne i inne materialy promocyjne zostaly te2 pzekazane
Wydzialowi Informatyczno-Ekonomicznemu, kt6ry reprezentowal UwB na targach w Wilnie.
Pocztq za5 zostaly wyslane informatory oraz ulotki w jqzyku polskim i rosyjskim do ambasad i placowek

konsulamych, instytutow polskich iinnych instytucli na Litwie, Bialorusi iUkrainie.
W sumie, w minionym roku DliP rozdal okolo 15 tysigcy ulotek z informacjami o kierunkach studi6w
i podstawowymi zasadami rekrutacji.
b) Materialy informacyjno-promocyjne
DliP zredagowal, pzygotowal i wydal aktualny informator o Uniwersytecie orcz czlery wersje nowych
ulotek: o Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym w Wilnie, Grodzieiskim OSrodku Dydaktycznym,
ulotkg dla mlodzie2y o kierunkach izasadach rekrutacji oraz podobn4 skierowanqdo mlodzie2y z Rosji,

Ukrainy, Bialorusi w jgzyku rosyjskim, Wydal publikacjg Doktor Honoris Causa po6wigconq

orof. Jezemu Wilkinowi.

Na potzeby nowych malerial6w reklamowych zostaly pzeprowadzone dwie sesje zdjeciowe, w kt6rych

uczestniczyli, podpisujqc odpowiednie zgody, studenci UwB.

DliP wspolpracowal tak2e pzy wydaniu gazety matuzyst6w ,,Eureka", kt6ra dotarla do wszystkich szk6l
ponadgimnazjalnych na Podlasiu,

b) Nasz Uniwersytet
W minionym roku ukazaly siq dwa numery,,Naszego Uniwersytetu". Pismo trafilo na wszystkie wydzialy
UwB, a tak2e do innych uczelni, wladz miejskich i wojew6dzkich, lokalnych medi6w, Ksiq2nicy
Podlaskiej ijej oddzial6w w regionie oraz bibliotek wszystkich szk6l Srednich w Bialymstoku,
wojew6dztwie i w Siedlcach, Dodatkowo wydany zostal specjalny numer ,,Naszego Uniwersytetu",
po5wiecony misji edukacyjnej na Wschodzie, kt6ry otzymali m.in. uczestnicy Konferencji Rektor6w
Uniwersytet6w Polskich.
Wydanie to zostalo bardzo dobze ocenione pzez Fundacjq ,,Perspektywy", wydawca m.in.

miesigcznika ,,Perspektywy", kt6ra poprosila o zgodg na wykozystanie tekstdw z gazety. Zostaly one
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zamieszczone w newsletteze 'Study in Poland - Czas na intemacjonalizacjq" (ponad 7 tysigcy

adres6w) oraz na shonie glownej portalu: www.perspektywy.pl.

c) Kierunek Wsch6d
W zwiqzku z nowq ofert4 pzygotowanq pzez UwB i skierowanq do mlodzie2y na Bialorusi, Ukrainie

iw Rosji, DliP uruchomil strong internetowq w jgzyku rosyjskim. Koordynuje te2 udzial UwB

w programie ,,Study in Poland", W jego ramach uczestniczyl w zagranicznych targach (Mitisk, Kij6w)

oraz jest obecny na tym portalu w aplikacji mobilnej, Strona ,,Study in Poland" (w jgzyku angielskim

i czgsciowo rosyjskim) jest te2 na biezqco aktualizowana przez DliP.
Dzial wydal ulotkq UwB o nowej ofercie w jgzyku rosyjskim oraz pzygotowal i zlecil zamieszczenie

reklam typu adwords w ukrairiskiej i bialoruskiej wersji Google'a. Informacje o UwB zostaly

zamieszczone na zagranicznych portalach Polsha24 i Study and Fun,

d) Promocja nauki
W maju iczenrcu DliP koordynowal imprezy UwB w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki iSztuki.
Pzygotowal prezentacie og6lnouczelnianq w budynku pzy Placu Uniwersyteckim (stoiska, tak2e

rekrutacyjne, odpowiednie materialy promocyjne, m.in, plakaty, informowal o wydazeniu bialostockie

szkoly, blisko 2 tys. odwiedzajqcych) oraz Dziei Akademicki na Rynku Ko6ciuszki (namioty, stoiska,

tak2e rekrutacyjne, materialy informacyjne, itd.),

Pracownicy dzialu reprezentowali tak2e, razem z pzedstawicielami tzech wydzial6w, Uniwersytet

w Bialymstoku na Pikniku Naukowym w Warszawie - najwigkszej imprezie popularyzujqcej naukq

w Polsce (ponad 100 tys. odwiedzajqcych).

8.2 Zazqdzanie p roj ekta m i

Wspomaganie rozwoju
a) Realizacja projekt6w
W ramach wspierania rozwolu Uczelni Dzial Zarzqdzania Projektami w 201212013 roku bral udzial

w realizacji zadari mal4cych na celu skuteczne wydatkowanie i rozliczenie Srodk6w finansowych

otzymanych pzez Uniwersytet na projekty o charakteze inwestycyjnym, edukacyjnym. Zakres prac

obejmowal m.in.:

1. We wspolpracy z Dzialem Inwestycji harmonogram6w pzygotowania i realizacji projekt6w: ,,Budowa

Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum

Obliczeniowym" w ramach PO RPW oraz ,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii

w ramach POIS" uwzglqdniajqcy szacunkowq calkowitE warto6c inwestycji.

2. W roku akademickim 201212013 Uniwersytet w Bialymstoku otzymal od Instytucji Po5redniczqcej

O6rodka Pzetwazania Informacji refundacje poniesionych koszt6w w wysokoSci 8 382 608,14 zl oraz

otzymal zaliczki w wysoko6ci 23967658,722t. PolskaAgencja Rozwoju Pzedsigbiorczo5ci pzekazala

na konto Uniwersytetu w Bialymstoku refundacjg poniesionych koszt6w w wysoko6ci 975 013,45 zl oraz

lrzy zaliczki w wysoko6ci 40 206 687 ,71 zl.

5. Pzygotowanie niezbgdnych informacji dla kwestury UwB i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
pism do PARP, OPl, Mostostalu zwiqzanych z ustanowieniem gwarancji zaplaty na proiekty

indywidualne.
6. Pzygotowanie i zlo2enie wniosk6w o dofinansowanie na nastgpujqce prciekty:

r Utwozenia 2lobka uniwersyteckiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej (grudziei

2012r.),
. Mlodzie2owy Uniwersytet Pzyrodniczy, Konkurs ,,Scie2ki Kopernika", Ministerstwo Nauki

iSzkolnictwa Wy2szego (styczei 2013 r.),

. Wschodnioeuropejskie Centrum Komercjalizacji, Narodowe Centrum Badari i Rozwoju, SPIN-

TECH (luty 2013 r.),
o The meaning and value of local folk culture in contemporary civilizations-Polish, Lithuanian and

Slovenian perspective. JPI - JHEP JOINT PILOT TMNSNATIONAL CALL for Joint Research

Projects on Cultural Heritage ( kwieciei 2013 r.).
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o Wspolpraca z sektorem prywatnym kierunkiem rozwoju innowacyjnych program6w studio

Cooperation with the private sector - direclion of the development of innovative programs

of studies, Rozw6j Polskich Uczelni FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOVVY (czerwiec

2013 r.),
o Promocja litewsko-polskiej akademickiej sieci wsp6lpracy, Small Project Beneficiary, Litwa

Polska (lipiec 2013 r.).

8.3 Systemy i sieci informatyczne
Podstawowa dzialalno$i Dzialu System6w Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych obejmuje

obstugg najwa2niejszych system6w teleinformatycznych Uniwersytetu w Bialymstoku, w tym:
. obslugQ system6w komputerowych zwiqzanych z obslugq student6w w tym USOS oraz lRK,
. obsluge system6w komputerowych i sieci komputerowej administracji centralnej, w tym system

kadrowo-placowy i fi nansowo-ksiggowy,
. obslugQ sieci intemetowej oraz system6w iserwerow intemetowych Uniwersytetu, w tym sieci

szkieletowej Uniwersytetu,
r obslugq sieci telefonicznej i centrali telefonicznej Uniwersytetu,
o bilansowanie zakup6w sptzQtu komputerowego, oprogramowania orcz system6w

teleinformatycznych na Uniwersytecie,
o bezpieczeistwo system6w teleinformalycznych na Uniwersytecie.

W ramach prac dzialu wykonywane sq bieZqce prace zwiqzane z obslugq najwaZniejszych system6w
informatycznych na Uniwersytecie. Prace te obejmujq reakcjq na blgdy system6w informatycznych,
pomoc u2ytkownikom system6w informatycznych na Uniwersylecie, aktualizacjq oprogramowania,
usuwanie ewentualnych awarii itp.

W roku akademickin 201212013 zostalo zorganizowane skladanie sprawozdan ,,Ankieta Jednostki' do
systemu POL-on drogq elektronicznq Wzez wszystkie wydzialu Uniwersytetu. Zgodnie z aktualnie

obowiqzujqcymi pzepisami drogq elekhonicznq za po5rednictwem systemu POLon sklada sig m.in.

roczne sprawozdania dotyczqce rekrutacji, op.lat studenckich, wsp6lpracy z zagranicq. Obejmuje ono
tak2e pzesylanie informacji o pracownikach naukowo-dydaktycznych i minimum kadrowym. Zakres

sprawozdai skladanych drogq elektronicznq zostal znacznie poszezony i obejmuje on dodatkowo od

niedawna: sprawozdania finansowe Uczelni, infrastrukturg badawczq Uczelni, w tym laboratoria

badawcze, nieruchomosci.

Poszeza sig zakres stosowania podpisu cyfrowego w korespondencji z Ministerstwem Nauki

iSzkolnictwa Wy2szego oraz innych instytucji paistwowych. W tym celu zakupiono i uruchomiono

systemy do skladania podpisu cyfrowego dla wladz rektorskich oraz dziekaiskich Uniwersytetu
w Bialymstoku, kt6re umoZliwiajq podpisywanie dokumentow elektronicznych kwalifikowanym podpisem

cyfrowym,

W pzypadku system6w studenckich zostaly uruchomione nowe moduly i aplikacje zwiqzane z obslug4
student6w. Najwa2niejszym nowo uruchomionym modulem jesl Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

W nowym roku akademickim uruchomiona zostala nowa wersja pzesylania informacji do systemu
POLON o studentach oraz pomocy materialnej dla student6w. Rozpoczgto prace wdro2eniowe modulu

obstugi stypendi6w oraz obslugi pensum. Pelne ich uruchomienie pzewidujemy w roku akademickim
201312014.

Pzy wsp6lpracy z Politechnikq Bialostockq oraz MSK BIAMAN uruchomione zostaly nowe punkty

dostgpowe sieci bezpzewodowej EDUROAM na Uniwersytecie, zainstalowano dodatkowo 12 nowych

uzqdzen rozszezajqc zasiqg sieci na Uniwersytecie,
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8,4 Zam6wienia publiczne
W roku akademickin 201212013 Dzial Zam6wiei Publicznych pzeprowadzil 5'l postgpowai

o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawy, uslugi i roboty budowlane o wartoSci powy2ej

14000 euro:

. 44 pzetargow nieograniczonych (28 dostaw,9 uslug oraz 7 rob6t budowlanych),
o 1 zapytanie o ceng (dostawa),

. 5 zam6wieri z wolnej rgki (1 dostawa i 4 uslugi).

W wyniku rozstzygnigtych postgpowai zostalo podpisanych 191 um6w, na ogolnq kwotg

14164214,41 zlbrullo.DzialZamdwiei Publicznych udziela rownie2 niezbgdnych informacji i wyja5nielr

pzy proceduze udzielania zam6wien poni2ej 14 000 euro,

Spozqdzony zostal plan zam6wiei na dostawy i uslugi w oparciu o zgloszone plany potzeb jednostek.

Plan stanowil podstawe do ustalenia harmonogramu postgpowai zamowiei w roku 2013.

9. Finanse

9.1. Sprawozdanie z wykonania planu neczowo-finansowego za2012rok
Pzychody og6lem wyniosly w 2012 r. 133.360,0 tys, zl. Najwigkszq pozycjq pzychodowq byly dotacje

z bud2etu paristwa, stanowily one 54% pzychod6w og6lem, pzychody z tytutu Swiadczonych uslug

edukacyjnych - nieco ponad 18% pzychod6w, pzychody pozostale (obejmujqce migdzy innymi

pzychody z tytulu program6w UE) - wyniosly okolo 13% pzychod6w, Pzychody z dzialalno6ci

badawczej stanowily nieco ponad 7o/o pzychod6w, za5 pozostale pzychody operacyjne (do ktdrych

zaliczamy migdzy innymi r6wnowarto66 rocznych odpis6w amortyzacyjnych Srodk6w tnaralych

sfinansowanych z dotacji) - niecale 7olo pzychod6w. Najwigkszy udzial w kosztach ogolem majq

wynagrodzenia - okolo 60% oraz ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia - 14o/0, uslugi obce -
7o/0, amoiyzaqa - 6,5%, pozostale koszty rodzajowe - nieco ponad 60/0 oruz zuzycie material6w

i energii - niecale 6%.

Tabela 29 Sprawozdanie z wykonania planu zeczowolinansowego za 2012 rok

Dzial l. Rachunek strat w tvs. zl
WfSZCZEGOLNIENIE Plan po zmianach

na2012rok
Wykonanie za
2012rok

1 2 3

A. Pnychody z dzialalno6ci operacyjnej (02+21) 01 140 133,2 133 100,8

Pzychody z podstawowej dzialalno6ci
operacyjnej (03+10+19+20)

02 131 401,1 124197,5

Pzychody ogolem z dzialalno5ci dydaktycznej
(04+05+06+08)

03 122222,6 114133,8

dotacie z bud2etu oanstwa 04 71871,1 71821,8

Srodki z bud2etow jednostek samozqdu
terytorialneqo lub ich zwiazkow

05 0,0 0,0

oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne 06 25 913,0 24 464,8

w tym na studiach niestacjonarnych 07 23 257,1 23241,5

pozostale 08 24 438,5 17 U7,2

w tym Srodki zagraniczne oraz

wspoffinansowanie kraiowe

09 17 499,6 10 854,3
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Pzychody og6lem z dzialalno6ci badawczej
(11+12+13+15+16+'17)

10 9178,5 I651,9

z
tego

dotacie na finansowanie dzialalno6ci statutowei 11 3129,7 3702,7

Srodki na realizacjg projekt6w finansowanych

ozez Narodowe Centrum Badai
i Rozwoiu oraz Narodowe Centrum Nauki

12 5 207,8 4 617 ,7

Srodki na finansowanie wspolpracy naukowej
zzaqtantca

13 369,8 901,7

w tym zagraniczne Srodki finansowe
niepodleqaiace zwrotowi

14 369,8 630,4

spzeda2 pozostalych prac i uslug badawczych

i rozwoiowych

15 140,0 oon

Srodki na realizacjg program6w lub
pzedsigwzigi okre6lonych pzez ministra
wlaSciwego do spraw nauki

16 JJ t,Z 330,8

pozostale 17 0,0 0,0

w tym Srodki zagraniczne oraz
wso6lfinansowanie kraiowe

18 0,0 0,0

Pzychody ogolem z dzialalnoSci gospodarczej

wyodrebnionei

19 0,0 0,0

Koszt wytwozenia Swiadczei na wlasne potzeby
iednostki

20 0,0 411,8

Pozostaf e pzy chody (22+23\ 21 8732,1 8 903,3

Pzychody ze spzedaZy towar6w i material6w zl 150,0 16,9

Pozostale pzychody operacyjne ZJ 8582,1 I886,4

Dziafu l. Rachunek strat w Ws. zl
WYSZCZEGOLNIENIE Plan po zmianach na

2012rok
Wykonanie za
20'12rok

1 z 3

B. Koszty dzialalno5ci operacyjnej (25+42) 24 140 583.2 135275,4

Koszty podstawowej dzialalnoSci operacyjnej
(37)

25 140133,2 134894,7

Amortyzacja 26 8 900,0 8 835,5

Zu2vcie material6w i eneroii 27 8100,6 7 644,2

Uslugi obce 28 I422,7 9 387,6

Podatki ioplaty 29 220,7 59,6

Wynagrodzenia 30 84 221,4 81 547,8

w tym wynikajEce ze stosunku pracy 31 73 754,4 71 454,5

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia na zecz
oracownik6w

5Z 18 831,4 18662,2

Pozostale koszty rodzajowe 33 10 436,4 8757,8
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Dzial ll. Fundusz Pomocy Materialnej dla Student6w i Doktorant6w w tys. zl

w tym aparatura naukowo-badawcza 34 1322,0 1 160,6

0g6lem koszg rodzajowe

126+27 +28+29+30 +32+331
35 't40133,2 134 894,7

Zmiana stanu produkt6w ( +, - 1 36 0,0 0,0

0g6lem koszty wlasne podstawowej dzialalno6ci
operacyinei {35+36)

37 140133,2 't34 894,7

z tego dzialalnoSci dydaktycznej 38 130 954,7 125242,8

w tym odpis na wlasny fundusz

stypendialn\/

39 0,0 0,0

dzialalno6ci badawczei 40 9178,5 9 651,9

dzialalnoSci gospodarczej wyodrgbnionej 41 0,0 0,0

Pozostale koszty (43+tl4) 42 450,0 380,7

Warto66 sozedanvch towar6w i material6w 43 500 9,2

Pozostale koszty operacyjne 44 400,0

C. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej (01-24) 45 -450,0 -2174,6

D. Pnychody finansowe 40 550,0 259,2

E. Koszty finansowe 47 100,0 77 ,1

F. Zysk (skata) z dzialalno5ci (45+46-471 48 0,0 -1 992,5

G. Wynik zdaneri nadzwyczajnych (50-51) 49 0,0 0,0

Zyski nadzwyczajne 50 0,0 0,0

Skaty nadzwyczajne 51 0,0 0,0

H. Zysk (strata) brutto (48+49) 52 0,0 -1 992,5

L Podatek dochodowy 53 0,0 0,0

J. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku
(zwigkszenia straty)

EA 0,0 0,0

K. Zysk (shata) netto (52-53-54) 55 0,0 .1 992,5

WYSZCZEGOLNIENIE Plan po zmianach
na2012rok

Wykonanie za 2012
r0K

1 2 3

stan funduszu na poczqtek roku 01 1 666,2 1 666,2

w tym z dotacji bud2etu paistwa 02 1 307,6 1 307,6



Unrversytet w BEtmstoku - Sprawozdanie z dziafalnosciw roku akademGkin 20'12/2013

9,2. Wykonanie planu zeczowo.finansowego na 2013 rok na dzief 30.06.2013 r.
Pzychody ogolem na dzien 30.06.2013 r. wyniosly 79.178,60 tys. zl. Najwigkszqpozycjqpzychodowq
byty dotacje z bud2etu paistwa, stanowity one 57% pzychoddw ogolem. Pzychody z tytulu

zwiqkszenia og6lem (04+06+07+08) 03 16172,2 15972,8

z

teg0
dotacja z bud2etu paistwa 04 13739,4 13739,4

w tym peeznaczona na pomoc materialnq dla
doktorant6w

05 659,5

oplaty za kozystanie z dom6w sludenckich 06 1 701,5 1 859,9

oplaty za kozystanie ze stol6wek studenckich 07 4-7 E 29,3

inne pzychody 08 713,8 u4,2

zmniejszenia og6lem (1 0+1 8+24+28) 09 17 838,4 15797,7

z

tego
dla student6w (1 1 + 12+13+14+151 10 14 830,4 13 091,0

z rego stypendia socjalne 11 7 912,0 6 836,5

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosprawnvch

12 430,0 390,4

stypendia rektora dla najlepszych
student6w

13 5 474,6 5 324,3

stypendia ministra za wybitne osiqgnigcia 14 713,8 374,5

zapomogr 15 300,0 165,3

dla doktorant6w (17 + 18+ 19+20+211 16 713,6 623,5

z tego stypendia socjalne 17 28,0 zt,o

zapomogl 18 10,0 6,8

stypendia dla najlepszych doktorant6w 19 635,6 566,7

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosprawnych

20 40,0 28,4

stypendia ministra za wybitne osiqgnigcia 21 0,0 0,0

koszty utzymania dom6w i stol6wek studenckich 22 2267,6 2079,3

w tym wynagrodzenia 23 698,0 658,0

skladki na ubezpieczenia spoleczne
ifundusz pracy

24 156,5 119,3

remonty i modemizacja 25 190,0 oo?

koszty realizacji zadalr zwiqzanych
z pzyznawaniem i wyplacaniem stypendi6w
i zapom6q dla student6w i doktorant6w

26 26,8 ?q

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
(01+03-09)

27 0,0 1 841,3

w tym z dotacji bud2etu paistwa 28 0,0 1510,2



Uniwersylet w Bialymstoku -Sprawozdanie z dzalalnosciw roku akademickim 201212013

Swiadczonych uslug edukacyjnych stanowily 15,5% pzychod6w, pozostale pzychody operacyjne (do

ktorych zaliczamy migdzy innymi r6wnowartoSi rocznych odpis6w amortyzacyjnych Srodk6w trwalych

sfinansowanych z dotagi oraz kary i gzywny) - niecale 14% pzychodow. Pozostale pzychody (do

ktorych zaliczamy migdzy innymi pzychody z projekt6w UE) wyniosly prawie 8% pzychod6w ogolem.

Pzychody z dzialalnoSci badawczej stanowily okolo 6% pzychod6w. Najwiqkszy udzial w kosztach

og6lem majq wynagrodzenia - 54% oraz ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia - 15%, pozostale

koszty operacyjne (zawierajqce migdzy innymi odpisy aktualizacyjne na nale2no6ci sporne) - niecale

9%, amortyzacja - ponad 6%, pozoslale koszty rodzajowe - okolo 6%, zu2ycie materialow i energii -
trochg ponad 5%, uslugi obce - 4%. Nale2y pamigtad, 2e r62nice w proporcjach pomiqdzy

poszczegolnymi kosztami w lalach 2012 i Vl. 2013 spowodowane sq migdzy innymi sezonowoSciq

czg6ci kosztow,

Tabela 30 Wykonanie planu rzeczowoJinansowego na 2013 rok na dzieft 30.06.2013 r.

Dzial I Rachunek strat w
VVYSZCZEGOLNIENIE Plan na rok 2013 Wykonanie na

dziei 30.06.2013

1 z ?

A. Pzychody z dzialalno5ci operacyjnej (02+23) 01 139 054,3 79 155,6

Pnychody z podstawowej dzialalnoSci operacyjnej
(03+11+21+221

02 127 393,6 68 204,0

Pzychody og6lem z dzialalno5ci dydak$cznej
(04+06+07+09)

03 119 627,1 63 624,0

z
tego

dotacie z bud2etu oanstwa 04 79732,3 45 177,2

tym

dotacja podslawowa 05 78 031,1 44 477,0

Srodki z bud2et6w jednostek samozEdu
terytorialneqo Iub ich zwiazk6w

06 0,0 0,0

oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne 07 23 567,5 12275,8

rym

na studiach niestacjonarnych 08 19 903,6 9 907,6

pozostale 09 16327,3 6171,0

tym
Srodki zagraniczne oraz
wsoffi nansowanie kraiowe

10 6 790,1 3 693,9

Pzychody og6lem z dzialalnoSci badawczej
(12+1 3+14+15+17+18+19)

11 7 766,5 4 580,0

z

tego
dotacie na finansowanie dzialalno6ci statutowej 'la 3192,3 1 630,9

6rodki na realizacjg projekt6w finansowanych

Dzez Narodowe Centrum Badai i Rozwoiu

IJ 1 070,0 780,8

Srodki na realizaqq projekt6w finansowanych
pzez Narodowe centrum Nauki

14 1 731,7 1 527,9

Srodki na finansowanie wsp6lpracy naukowej

z zagranica

15 791,0 tzt,z

spzeda2 pozostalych prac i uslug badawczych

i rozwoiowych

17 117 q 42,3

Srodki na realizacjg program6w lub pzedsigwzi96

okreSlonych pzez ministra wla5ciwego do spraw

nauKl

18 844,0 470,9

pozostale 19 0,0 0,0

5'l
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w

rym

Srodki zagraniczne oraz

wso6lflnansowanie kraiowe
20 0,0 0,0

Pzychody ogolem z dzialalno5ci gospodarczej

wyodrgbnionei

21 0,0 0,0

Koszt wytwozenia Swiadczei na wlasne potzeby
iednostki

22 0,0 0,0

Pozostale pzychody (24+25) 23 11660,7 10 951,6

Pzychody ze spzeda2y towar6w i material6w 24 100,0 9,8

Pozostale pzychody operacyjne (26+27 ) 25 11 560,7 10 941,8

teg

o

zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trualych 26 60,0 0,0

inne pzychody operacyjne 27 11 500,70 10 941,8

rym

r6wnowarto6c rocznych odpis6w
amortyzacyjnych Srodk6w trwalych oraz
warto6ci niematerialnych i prawnych

sfinansowanych z dotacji celowych,
a tak2e otzymanych nieodplatnie z innych

216del

28 I560,7 4 602,7

pzychody z likwidacji Srodk6w trualych w
budowie, warto6ci niematenalnych i

prawnych oraz korekty odpis6w
aktualizujqcych wartoSi niefinansowych
aktyw6w trwalych

29 10,0 4^

Cd. Dzialu Rachunek strat w Ws. zl
WYSZCZEGOLNIENIE Plan na rok 2013 Wykonanie na

dziei 30.06.2013

1 z

B. Kosztv dzialalno6ci operacvinei {31+59) 30 139 407.3 76 710,8

Koszty podstawowei dzialalno6ci operacvinei (49) 31 138 957,3 70138,9
Amortyzacja 32 t0 929,1 5 064,0

Zu2ycie material6w i enerqii 33 7 814,7 4 271 ,4

w tvm enerqia 34 3823,4 2186,6
Usluqi obce 35 7 486,7 3242,7
Podatki ioplaty 36

^1 
7 6Rq

Wynagrodzenia 37 83 856,4 41163,5
w tym wynikajqce ze stosunku pracy 38 76299,4 37 741,5

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia na zecz
oracownik6w

39 20747,0 11744,9

w tym skladki z tytulu ubezpieczei spolecznych
i funduszu pracy

40 16 400,0 7 452,8

odpis na zakladowy fundusz Swiadczen

socialnych

41 3 804,4 3 804,4

stypendia naukowe dla wybitnych
naukowc6w, stypendia doktorskie
idoktoranckie

195,0 72,8

odpis na wlasny fundusz stypendialny Aa 0,0 0,0
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Pozostale koszty rodzaiowe 44 8071,7 4 593,5

w tym aoaratura naukowo-badawcza 1 000,5 202,6

podr62e slu2bowe 46 2 300,0 1180,1

Oo6lem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) 47 138 957,3 70138,9

Zmiana stanu produkt6w (+,J 48 0,0 00
Og6tem koszty wlasne podstawowej dzialalno5ci

ooeracvinei (47+48) i (52+57+58)
49 138 957,3 70138,9

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej finansowane z bud2etu

0aistwa
50 79732,3 45177,2

Koszty dzialalno6ci dydaktyczne.j fi nansowane

z Dzychod6w wlasnych

51 51 833,5 20 330,1

Koszty dzialalno6ci dydaktycznei ogolem (50+51) 52 131 565,8 65 507,3

w tym koszty ksztalcenia na studiach

stacionarnych

53 108 798,3 53231,5

koszty ksztalcenia na studiach

niestacionarnych

54 19 903,6 9 907,6

Koszty dzialalno3ci badawczej finansowane z dotacji

bud2etu paistwa
55 7 254,0 4 528,6

Koszty dzialalno5ci badawczej fi nansowanej

z pzychod6w wlasnych

56 1't7 
^

42,3

koszty dzialalno5ci badawczei og6lem (55+56) 7 391,5 4 570,9

dzialalnoSci qospodarczej wyodrgbnionej 58 0,0 00
Pozostale koszty (60+61) 59 450,0 6 571,9

warto6d spzedanych towarow i material6w 60 50,0 4,2

pozostale koszty operacyjne (62+63) 61 400,0 6 567 ,7

z lego strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w

trwatych

62 10,0 0,0

inne pozostale koszty operacyjne 63 390,0 6 567,7

w tym odpisy aktualizujqce warto66

aktyw6w niefinansowych i zapas6w,

koszty likwidacji Srodk6w trwalych
i warto5ci niematerialnych i prawnych

oraz wartoS0 netto zlikwidowanych

Srodk6w trwalych oraz warto6ci

niematerialnych i prawnych

64 300 5877,2

C. Zysk strata z dzialalno6ci operacyjnej (01-30) 65 353,0 2 444,8

D. Pzychody finansowe 66 500,0 23,0

w tym odsetki uzyskane 67 400,0 zz,,+

E. Koszty finansowe 68 't47,0 83,7

w tym odsetki zaplacone OY 130,0 40,6

F. Zysk (strata) z dzialalnoSci (65+66-67) 70 0,0 2384,1

G. Wynik zdazeri nadzwyczajnych (72-73) 71 0,0 0,0

Zyski nadzwyczajne 72 0,0 0,0

Straty nadzwyczajne 73 0,0 0,0

H. Zysk (strata) brutto (70+71) 74 0,0 23U,1

L Podatek dochodowv 75 0,0 0,0
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J, Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)

76 0,0 0,0

K. Zysk (strata) netto (74-75-76) 77 0,0 238/.,1

Dzial ll. Fundusz dla Student6w i Doktorant6w w Ws. zl
Wtszczeg6lnienie Plan na rok

2013
stan na dziei
30,06,2013

a 3

Stan Funduszu na poczatek roku 01 1841,3 1841,3

rym

z dotacji budZetu paistwa 02 1510,2 1510,2

Zwiekszenia oqolem ( 04+06+07+08) 03 17 218,4 11 124,5

L
teg

0

dotacia bud2etu panstwa 04 14 578,2 10 204,7

w tym
pzeznaczon

ana

pomoc materialnq dla
doktorant6w

05 699,7 498,8

oplaty za kozystanie z dom6w studenckich 06 1748,0 891,8

oplaty za kozystanie ze stol6wek studenckich 07 50,0 19,4

inne pzychody 08 842,2 8,6

Zmnieiszenia oqolem (1 0+1 6+22+28) 09 19 059,7 10 107,6

teg

0

dla student6w (1 1+12+13+14+15) 10 15 859,1 8 631,2

z tego stypendia socjalne 11 9 4OB,B 4 681,7

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosprawnych

tt 450,0 273,1

stypendia rektora dla najlepszych

studentow

13 4 986,3 3 540,8

stypendia ministra za wybitne
osiaqniecia

14 714,0 0,0

zapomogi 15 300,0 135,6

dla doKorant6w (1 7+1 8+19+20+21 ) 16 842,4 374,9

z tego stypendia socjalne 17 30,0 17,4

zap0mogl 18 33,8 1,6

stypendia dla najlepszych

doktorant6w

19 698,4 338,7

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosprawnych

20 70,2 l,z

stypendia ministra za wybitne
osiaqniecia

21 10,0 0,0

koszty utzymania dom6w i stol6wek studenckich 22 2329,1 1 096,7

w tym wynaqrodzenia 23 704,0 352,3

w tym wynikajqce ze stosunku
pracy

24 688,0 304,4

skladki na ubezoieczenia sooleczne
ifundusz pracy

25 151 ,0 64,0

remonty i modernizacia 26 200,0 0,0

w tym femonty finansowane
z dotacii

27 200,0 0,0

koszty realizacji zadah zwiqzanych
z pzyznawaniem i wyplacaniem stypendi6w

28 29,1 4,8



i zapom6g dla student6w i doktorant6w

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
(01+03.09)

29 0,0 2858,2

tvm
z dotacji budZetu paistwa 30 0,0 2704,0
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10. Inwestycje i remonty
W roku akademickin 201212013 realizowano 9 zadari inwestycyjnych. Priorytetem byla kontynuacja

budowy Kampusu Uniwersytetu w Bialymstoku pzy ul. Ciolkowskiego wspolfinansowana z funduszy

unijnych w ramach projektu ,,Budowa Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matematyki i Informatyki wraz

z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j

Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Dzialanie: l. 1 Infrastruktura Uczelni

oraz projektu: ,,Budowa Wydzialu Fizyki oraz Instytutu Chemii" realizowanego w ramach Programu

0peracyjnego Infrastruktura i Srodowisko Priorytet Xlll Infrastruktura Szkolnictwa Wy2szego, Dzialanie:

13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wy2szego,

Wykonawcq robot na kampusie jest firma Mostostal Warszawa S.A, z siedzibq w Warszawie pzy
ul. Konstruktorskiej 11A.

Pftewidywany termin zakofrczenia rob6t budowlano-montazowych 31.10.2013 r.

Aktualnie prowadzone sq roboty zwiqzane z zagospodarowaniem terenu oraz wykoticzeniowe, Tnruajq

czynnoSci pzygotowawcze do pzeprowadzenia postgpowan pzetargowych na dostawy wyposa2enia.

Wa2nq inwestycjE realizowanq w tym okresie byla budowa. auli dydaktyczno-widowiskowej na 300

miejsc dla potzeb Wydzialu Pedagogiki i Psychologii pzy ul. Swierkowej20. Zrealizowano calo56 rob6t

budowlanych, tMajq czynnosci wyposa2ania obieklu oraz pzeprowadzane sq kontrole pzez sluzby

w zwiqzku z zamiarem pzystqpienia do u2ytkowania.

a) Roboty budowlano-montaiowe w ramach inwestycji w roku akademickim 20'12120'13

Wydzial Prawa prry ul, Mickiewicza 1

r Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej wchodzqcej w sklad infrastruktury objqtej

zadaniem pn, ,,Rozbudowa budynku Wydzialu Prawa UwB" polo2onego pzy ul. Mickiewicza 1

w Bialymstoku.
Wydziaf EkonomiiiZanqdzania pzy ul. Warszawskiej 63
. W ramach zadania ,Wykonanie przylEcza kanalizacji deszczowej" wykonano fragment

pzylqcza w pasie drogowym ulicy Warszawskiej.

Dom Studenla nr 1 pzy ul, Zeromskiego 1

o Wykonanorozbudowg monitoringuzewnqtznego.
Oirodek Wypoczynkovry,,NAREW" w Ploskach
. Prowadzone sq czynno6ci zwiqzane ze spelnieniem procedur umo2liwiaiqcych pzebudowg

zbiomikow na Scieki usytuowanych pzy saunie w celu uzyskania wymaganej pzepisami

szczelnoSci.

Budynek administracyjno-dydaktyczny pny ul. Sklodowskiej-Curie 14

. Wymiana element6w 2eliwnych rur spustowych do remontu elewacji.

Wydzialy Historyczno-Socjologiczny i Filologiczny pzy Placu Uniwersyteckim 1

. Wykonano przylqcza kanalizacji deszczowej dla budynku.

. Zakohczono wykonanie instalacji ppo2. hydrant6w wewnetznych.

b) Prowadzone roboty budowlano-montaiowe w ramach inwestycji
Wydzial Pedagogiki i Psychologii pzy ul. Swierkowej 20

. Rozbudowa sieci informatycznej w budynku.

6l
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Budynek administracyjno-dydaktyczny pzy ul. Sklodowskiej-Curie 14

r Wykonanie $cianki ognioodpomej iwstawienie dzwi ppo2. na lll pigtze w ramach zadania pn.

,,Wymiana windy".

Budynek Mieszkalny pzy ul. Swierkowej 20 C
. Wymiana element6w 2eliwnych rur spustowych w ramach zadania pn. ,,Wykonanie elewacji"

Budynek Mieszkalny pzy ul. Zamenhofa 15

o Tnraiq procedury pzetargowe w celu udzielenia zam6wienia na wykonanie dokumentacji
projektowej i wykonanie pzylqcza kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej.

Wydzial Ekonomii i Zazqdzania pzy ul. Warszawskiej 63
. Obecnie trwaiq procedury pzetargowe w celu udzielenia zam6wienia na wykonanie odcinka

kanalizacji deszczowej lqczqcego infrastrukturq UwB z infrastrukturq miejsk4

11. Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych
Wydatkowanie Srodk6w z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych odbywa siq w oparciu
o corocznie ustalany Plan zeczowo-flnansowy, stanowiqcy zalqcznik do obowiqzujqcego Regulaminu
ZFSS,

ZFSS

W zwiqzku z pzejSciem na emeryturg Swiadczenia otzymalo w 2012 r. - 18 os6b, a w okresie
l-V|1,2013 r. 3 osoby. W 2012 roku pnyznano pomoc w postaci bon6w towarowych 373 uprawnionym
emerytom/rencistom i 7 sierotom orazw X.2012 r. zorganizowano spotkanie.

abela 31. Wplwy na

Wplywy za

okres

Pozostalo66

z r. ub.

Odpis na
pracownik6w

odpb na

emeryt6w
Pozostab
adekszenia

Spbty
po2yczek

Og6letn

Kvuota zl Kwota zf Kwota zl Kuota zf Kwota zl Krvota zl

t-x|].212 176.572 3.884.156 345.498 117.280 1.028.527 5,552.033

Plan na 20'13 236.480 3.170.794 381.208 100.000 1.008,000 4.896.482

Wdoryzacja

vt.2013

288.163 288.163

Rodzaje wydatk6w socjalnych
abela 32. Doplatv do wvpocz

Wydafl<i za

okes

Doplaty do wczas6w - lqczrie pracownik6w, emeryt6s/, rencistdw
(ze wspolmal2onkiem)

Doplaty do wypoczynku dzieci
i nlodzi€2y

($araie z forma zorga zowaE)

Liczba os6b Kwota zl Liczba os6b Kwota zl

t-x'l.2012 2782 2,306.220 898 775.660

t-vil.2013 2588 1,535.330 778 605.939

Tabela 33. Pomoc zeczowo-finansowa

Wydatki na zapomogi
za oKres

Liczba os6b
Wedlug grup uprawnionych Wedlug pzeznaczenia

Kwota zlpracownicy emerycl sieroty matedalne losowe

t-x|'2012 276 156 114 o 58 218 377.900

t-vil.2013 195 96 88 + 43 152 275.750
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Swiadczenia nzeczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci
W ramach doflnansowania z ZFSS dzieciom pracownik6w zorganizowano w okresie sprawozdawczym

noworocznq imprezg choinkow4 W 2012 r. wrqczono paczki choinkowe dzieciom w ilo6ci 455, Z okazji

Dnia Dziecka pzyznano Swiadczenia ';eczowe w Yl.2012 r. - 444 dzieciom, a w Vl. 2013 r. - 456

dzieciom.

do dzialalno$ci torlowo +e kre acyjnej i tu ry styc,

Wydatki za okres Liczba os6b Kwota zl

t-x'l.2012 1310 393.'168

t-vil.2013 356 87.850

T abel a 34. D of inan sow a nie

Planowane Srodki na dofinansowanie do w/w dzialalno6ci w 2012 r. zostaly zrealizowane w 85,5%,

W okresie l-V|1,2013 r. dofinansowanie zostalo pzyznane 1462 wnioskodawcom z pzeznaczeniem na

zakup: ksiE2ek, bilet6w wstgpu na imprezy kulturalne, karnet6w na dzialalno60 sportow4 pobyty

rekreacyjne w obiektach wypoczynkowych Uniwersytetu w Bialymstoku oraz innych oSrodkach,

mie szkaniowe z od setk a niabela 35. z

Wydatki za okres Liczba os6b
Wedlug pzeznaczenia

Kwota zlremontowe budowlane

t-x||,2012 zzl 205 16 1.218,457

t-vil.2013 92 86 6 564,248

W 2012r. z umozenia po2yczki mieszkaniowej skozystaly 4 osoby oraz 1 w okresie l-V11.2013.

Podsumowujqc planowane Srodki na dzialalno6i socjalnq z ZFSS zostaly zrealizowane w 2012 r.

w 96,1%, a w okresie l-V1|.2013 r.w 63,70/o.

Baza wypoczynkowa
Uniwersytel w Bialymstoku jesl wla6cicielem O6rodka Wypoczynkowego ,,NAREW w Ploskach (55

miejsc noclegowych) itzech domk6w kempingowych zlokalizowanych na Kempingu ,,RUSAI-M" kolo

Wggozewa (12 miejsc noclegowych), ktore funkcjonujq sezonowo od maja do wze5nia, Koszty

utzymania obiekl6w socjalnych ponosi fundusz og6lnouczelniany,

Coroczne dofinansowanie ze Srodk6w ZFSS do zakladowych obiekt6w socjalnych na 2012 r. i 2013 r.

wynosilo po 50.000 zl. Wplacone 6rodki pienig2ne za udzielone noclegi w w/w uczelnianych o5rodkach

wypoczynkowych powigkszyly ZFSS 2012 r. o kwote brutto - 39.490 zl (w tym: Ploski - 25490 zl;

Wggozewo -14000 zl ). Ponadto warto6i udzielonego dofinansowania z ZFSS na pobyty rekreacyjne

w w/w o5rodkach z indywidualnych limit6w pracownik6w w 2012 r, wyniosla 7430 zl (w.tym: Ploski -

1230 zt; Wqgozewo - 6200 zt), W okresie l-Vll.20'13 r. odplatno6ci got6wkowe na ZFSS wyniosly -

23875 zl (w tym: Ploski - 1 1555 zt; Wggozewo - 12.320 zll, a Srodki pzeznaczone z dofinansowania

pzez ZFSS do pobytdw rekreacyjnych 4.920 zl (w tym Ploski - 520 zl; Wqgozewo - 4400 zl).

12. Inne obszary dzialalno6ci

12.1 Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku
Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku Universitas Bialostocensis zostala powolana na mocy

o$wiadczenia woli 17 fundator6w w akcie notarialnym z dnia 22 kwietnia 2004 r, Opr6cz Uniwersytetu

w Biatymstoku, wolq utwozenia Fundacji wyrazili pzedstawiciele jego Senatu oraz Srodowiska

naukowego Uniwersytetu. Fundacja zostala wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego dn.8lipca
2004 r. ood numerem 0000212170.
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Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji jest Zanqd, w kt6rego sklad wchodzq tzy osoby:

Katazyna Niziolek jako Prezes oraz Anna Mlynarczuk-Sokolowska i Malgozata Skowroiska jako

Wiceprezesi. Czlonkowie Zarzqdu nie sq zatrudnieni w Fundacji na umowe o pracg oraz nie pobierajq

wynagrodzenia z tytulu pelnionych funkcji.

Organem nadzorczym Fundacji jest Rada, w kt6rej sklad wchodz4 prof. dr hab. Leonard Etel jako

Pzewodniczqcy oraz dr hab, lwona Ciereszko, prof. UwB - Dziekan Wydzialu Biologiczno-

Chemicznego, prof. dr hab. Henryk Wnorowski - Dziekan Wydzialu Ekonomii i Zazqdzania, dr hab.
Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB - Dziekan Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego w Wilnie, prof. dr
hab. Boguslaw Nowowiejski - Dziekan Wydzialu Filologicznego, dr hab. Eugeniusz Zukowski, prof. UwB

- Dziekan Wydzialu Fizyki, dr hab. Wojciech Sleszyriski, prof. UwB - Dziekan Wydzialu Historyczno-

Socjologicznego, prof, dr hab. Anatol Odzijewicz - Dziekan Wydzialu Matematyki i Informatyki, dr hab.

Miroslaw Sobecki, prof. UwB - Dziekan Wydzialu Pedagogiki i Psychologii, prof. dr. hab. Emil W.

Plywaczewski - Dziekan Wydzialu Prawa, mgr Halina Bzeziiska-Stec - Dyrektor Biblioteki

Uniwersyteckiej i pzedstawiciel Parlamentu Student6w UwB.

W roku akademickin 201212013 dzialania Fundacji wsp6lfinansowane byly przez Uzqd Miasta

Bialystok oraz Uzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Podlaskiego.

Cele statulowe Fundacji w roku akademickim 2U2nU3 byly realizowane popzez:
. organizacie wyklad6w, seminari6w, konferencji itp. (10),

o organizacjq wystaw (3)

o dzialalno56 wydawniczq (3)

. wsparcieorganizacjistudenckich,

. inne dzialania (9),

e dzialalno66informacyln4

Nagrody iwyr6inienia

Konkurs ,,R6inorodno56 pzestzeniq dialogu. Inny bliski i daleki" (lll edycja), otnymal
wyr62nienie w ramach projektu profilaktycznego ,,Szkola Tolerancji" (16 pa2dziemika 2012 r.).
Projekt 

"Szkola 
Tolerancji" zostal zorganizowany Wzez Komendg Wojew6dzkq i Miejskq Policji

w Bialymstoku, Podlaski Uzqd Wojew6dzki oraz Kuratorium O5wiaty. W ramach jego podsumowania

zostaly wyro2nione najciekawsze inicjatywy o charakteze profilaktycznym realizowane w podlaskich

szkolach w roku 2011l12.Wrgczenie nagr6d odbylo sig w Uzgdzie Wojew6dzkim w Bialymstoku.

12.2 Uniwersytet lll Wieku
Uniwersytet Tzeciego Wieku w Bialymstoku jest Stowazyszeniem zarejeskowanym w Kralowym
Rejestze S4dowym pod nr. 0000049041 , a od 2004 r, posiada status organizacji po2ytku publicznego.

Stowazyszenie nie prowadzi dzialalno5ci gospodarczel, a swojq dzialalnoS6 opiera na pracy spolecznej

czlonk6w oraz Sci6le wspolpracuje z wy2szymi uczelniami miasta Bialegostoku i Wojew6dzkim

OSrodkiem Animacji Kultury. Liczba sluchaczy Stowazyszenia na koniec roku akademickiego
2013/2013 wynosi 530 os6b.
Wyklady i wsp6lpraca z uczelniami wyiszymi w Bialymstoku
W roku akademickich 201212013, podobnie jak w latach ubieglych, wyklady odbywaly siQ w oparciu
o bazg materialnq Uniwersytetu w Bialymstoku. Miejscem wyklad6w byla aula Wydzialu Prawa pzy
ul, A. Mickiewicza 1. W omawianym okresie czlonkowie UTW wysluchali 15 wyklad6w z roZnych

dziedzin jak: ekonomia, medycyna, historia, etyka, poela, pzyroda, prawo, uzqdzenia elektroniczne,
religia i pzedsigbiorczoSd. Wykladowcami byli pracownicy naukowi wy2szych uczelni (Uniwersytetu

w Bialymstoku, Uniwersytetu Medycznego, Archidiecezjalnego Wy2szego Seminarium Duchownego,
Politechniki Bialostockiej, Wy2szej Szkoly Finans6w i Zazqdzania, Wy2szej Szkoly Adminiskacji
Publicznej oraz pzedstawiciele instytucji (Dyrektor Muzeum Podlaskiego, Pelnomocnik Wojewody

Podlaskiego do spraw Senior6w). Po ka2dym wykladzie, wzorem lat ubiegtych, Wojew6dzki OSrodek
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Animacji Kultury w Bialymstoku zapewnial nam program artystyczny, na ktory skladaly siq koncerty

uczni6w szk6l muzycznych, ch6r6w bialoslockich oraz innych zespol6w artystycznych, dzialajqcych na

lerenie naszego miasta.

W roku akademickin 201212013 w Centrum Edukacji Europejskiej Biblioteki Uniwersyteckiej im.

J. Giedroycia, zorganizowano naszym sluchaczom tzy spotkania,

W ramach wspolpracy z Uniwersytelem Muzycznym w Warszawie, Wydzialem Inskumentalno-

Pedagogicznym w Bialymstoku wzigliSmy udzial w sze6ciu koncertach muzyki klasycznej i rozrywkowej

w wykonaniu studentow i profesor6w uczelni,

Studenci z Wydzialu Pedagogiki i Psychologii, Wydzialu Historyczno-Socjologicznego i innych,

opracowywali ankiety i zebrali materialy do swoich prac magisterskich na temat 2ycia, pasji

i zainteresowan ludzi starszych nale2qcych do UTW.

Zajgcia fakultatywne w muzeach
W roku akademickin 201212013 byli5my na 16 spotkaniach w muzeach naszego regionu, podczas

ktorych wysluchali5my wyklad6w polEczonych tematycznie ze zwiedzaniem wystaw: Muzeum Podlaskie

w Ratuszu - 5 razy, Muzeum Wojska - 8 razy, Muzeum Historyczne - 2 razy, Muzeum Rze2by Alfonsa

Karnego - 1 raz. Zlgcia w muzeach cieszqsig du2ym zainteresowaniem sluchaczy.

Zajgcia w sekcjach
W roku akademickin201212013w 14 sekcjach uczestniczylo ponad 500 os6b.

Pozostala dzialalno66
Zorganizowane zostaly imprezy integracyjne: Inauguracja Roku Akademickiego, Dzied Seniora,

Spotkanie Oplatkowe, Bal Karnawalowy iZakonczenie Roku Akademickiego. Zorganizowane zostaly

wycieczki krajoznawczo-historyczne do: Drozdowa, Woronicz, Wasilkowa, Szlakiem Chodkiewicz6w, na

szlaku Konopielkr, wiosna nad Biebz4 wzdlu2 kanalu Augustowskiego. W ramach realizacji projektu

,,Silni Zdrowiem" dwie wycieczki 
"po 

zdrowie" do Druskiennik. Ponadto zorganizowane zostaly wczasy

dla seniorow w Jastzgbiej Goze - 61 os6b i w Szklarskiej Porgbie - 30 os6b.

W ramach realizacji projektu 
"Nature" 

i ,,Congenial' odbyly siQ nastepujqce wizyty edukacyjne:

. Turcja we wze6niu 2012 r. - 14 os6b,

. Hiszpania w kwietniu 2013 r. - 14 osob,

. Slowenia w maju 2013 r. - 5 os6b.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiqzujEcymi peepisami zostalo spozqdzone za rok

kalendazowy i obejmuje okres od dnia 01 .01 .2012 r. do dnia 31 ,12,2012 r.

W 2012r. uzyskano 283,193,59 zl pzychod6w z nastgpujqcych 2rodel:

. wplaty z tytulu wpisowego iskladek czlonkowskich - 50.050,00 zl

. rozliczone dotacje zagraniczne

. rozliczone dotacje krajowe
o wplaty sluchaczy jako uczestnikow imprez
o wplaty z tytulu 1% od podatku dochodowego
r inne wplaly
o pzychody finansowe

- 78.730,69 zl

- 67.015,54 zl

- 75.338,03 zl

- 3.'150,00 zt

- 8.713,762l'
- 195,57 zl

W roku 2012 pzychody ze skladek czlonkowskich w stosunku do 2011 roku wzrosly o 1.730,00 zl tj,

o 3,6%.

W 2012 r. zakoiczono i rozliczono finansowanq z dotacji realizacjq migdzynarodowego projektu

,,Miqdzynarodowy Koktajl Senior6w ,,GRUNDTVIG - SlC" z udzialem sluchaczy Uniwersytetu Tzeciego

Wieku oraz pzedstawicieli z Hiszpanii, Woch, Francji i Finlandii.

65
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W 2012 roku kontynuowano, finansowanq z dotacji realizacjg migdzynarodowego projektu

partnerskiego ,,Nature" z udzialem partner6w z Hiszpanii iTurcji. Zakoiczenie projektu pzewiduje siq

w liocu 2013 r.

W lV kwartale 2012 r. uzyskano nastqpnq dotacjq z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizacjg

Projektu Partnerskiego ,,CONGENlAL" w latach 2013-2014 z udzialem partner6w z Turcji, Slowenii

i Grecji, R6wnie2 w lV kwartale 2012 roku uzyskano i rozliczono dotacje krajowe na realizacjg

,,Konferencji UTW regionu podlaskiego" oraz dotacjq z MPiPS na realizacjg zadania publicznego 
'Silni

Zdrowiem" w lqcznej kwocie 67 .015.54 zl.

Wplywy uzyskane z 1% podatku dochodowego pzeznaczono w czg6ci na potzeby Ch6ru

Uniwersyteckiego oraz na doplatq do koszt6w Wigilii dla Senior6w,
W roku 2012 nie uzyskaliSmy dotacji w ramach otwartych konkurs6w oglaszanych pzez wladze
samozEdowe i inne instytucje naszego wojew6dztwa.
W roku 2012 ponie6liSmy koszty og6lem: - 276.375,46 zl, w tym:

o koszty dzialalnoSci statutowej
o kosztyadministracyjne

- 249.412,34 zt

-26.963,122l'

Wynik finansowy netto, stanowiEcy nadwy2kg pzychod6w nad kosztami wyniosl 6.818,13 zl

i powigkszy pzychody 2012 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostalo w marcu 2013 r. zatwierdzone pzez Walne

Zgromadzenie Czlonk6w, pzedlo2one I Uzgdowi Skarbowemu w Bialymstoku oraz ogloszone
w ,,bazie' organizacji pozazedowych prowadzonej pzez MPiPS.

12.3 Chor Akademicki
W roku akademickin 201212013 Ch6r Akademicki Uniwersytetu w Bialymstoku uczestniczyl w lll
MigdzynarodowymFestiwaluCh6r6wiOrkiestr wPary2u(21-25sierpnia2013r.).Wyrazemuznania
dla naszego Zespolu bylo pzyznanie Zlotego Dyplomu za nalwylszy poziom artystyczny. W wyniku
pzeprowadzonej rekrutacji szeregi Zespolu zasililo 25 nowych czlonk6w. Ch6r wystqpil podczas

akademickich uroczysto6ci (inauguracja roku akademickiego, uroczysto6e nadania tytulu i godno6ci

Doktora Honoris Causa UwB oraz promocji habilitacyjnych i doktorskich, spotkanie oplatkowe

Srodowiska akademickiego). Zaprezentowal r62norodny repertuar (koncerty pie6ni polskich, koncerty
pieSni sakralnych, koncerty kolqd ipastoralek) podczas wystQp6w na terenie miasta i regionu. Wystqpil
rownieZ z koncertem pieSni powstariczych i patriotycznych z okazji 150 rocznicy Powstania

Styczniowego oraz zorganizowal koncert charytatywny na rzecz Domu Dziecka nr 2 w Bialymstoku.

12.4 Klub Uczelniany AZS

Klub Uczelniany AZS, wsp6lnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UwB, w roku

akademickim 201212013 zorganizowal szereg imprez cyklicznych cieszqcych sie du2ym

zainteresowaniem nie tylko w Srodowisku akademickim, m.in,: ,,Miqdzywydzialowa Liga Futsalu", ,,V

edycja Olimpijki Pzedszkolaka" oraz turniej pitki siatkowej kobiet o puchar Rektora UwBStudenci UwB

zzeszeni w dziewigciu sekcjach sportowych rozwijajq swoje zainteresowania sportowe uzyskujqc

wysokie lokaty we wsp6hawodnictwie regionalnym i og6lnopolskim. W minionym roku najwy2sze

wyniki osiqgngly:
. sekcja pilki siatkowej kobiet i mg2czyzn, siatk6wka plazowa mQzczyzn - zlote medale,
. sekcja pilki koszykowej kobiet ipilki noznej me2czyzn - srebrne medale

Reprezentanci Uniwersytetu w Bialymstoku, na 8 uczelni biorqcych udzial w Podlaskiej

Akademickiej Lidze Migdzyuczelnianej (PALM), uplasowali sig na 2 miejscu.
Studentka filologii angielskiej Klaudia Konopko, na Akademickich Mistzostwach Polski w l-odzi, zdobyla

brqzowy medal w biegu na 200 m (lekkoatletyka).


