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Sprawozdanie Rektora z realizacji programu wyborczego

Szc;nounl Paistuto,
po raz kolejng przedstanaiam Pahsturu spranaozdanie z dzialalnoSci
lJniwersgtefit w Biatgmstolat. Bgt to drugi rok spranuowania przeze mnte

funkcji rektora - rok dla Uniwersytetu bardzo trudng. Zadecgdouala
o tym pzede uszgstkim pogarszajqca sip sgtuacja finansowa uczelni (nie

tglko nasz.ej) i co z tgm sip uiq2e - koniecznoSi uprouadzania planu
naprauczego i sztkania oszu,pdnoSci.

Dodatkotuo uJ tAm roktt koftczgli€mA - z wieloma perturbacjami - budoup
nou)ego kampusu. Realizacja tej inwestgcji, z zanihongm od poczqtlat
kosztorysem, przgczgnila siq do koniecznoSct pozgskiwania w kr6tkim easie
ogromngch funduszg, siggajqcgch dziesiqtk6tu milion6u ztotych. Mialo to

oczgwiScie, poza inngmi konsekwencjam| negatAwnu uptgttt na tzw.
pty nno 66 finans ouq Unhtersytetu.

W ubiegtrgm roku akademickim mocno dalg o sobie znac slsttki niint
demograficznego. W konsekuencji niekt6re kierunki studi6w nie moglg byt
untchomione. Slottki tego procesu nasilajq siq, co jest szczeg6lnie uidoczne na
studiach niestacjonarngch. Drastgcznie spada lie'ba shtdent6w shtdiujqcgch
u trybie zaoenAm. W mijajqcgm roku akademickim bglo okolo 9OO shtdent6u
niestacjonarngch mniej u rolot poptzednim! To z kolei ma bezpoSredni uplgw
na poglqbienie naszgch problem6tu finansougch. Ptzgchodg z tego tgtutu
spadlg o okoto 5 mln ztrotgch!

W tej sgtuacji moje dzialania koncentrowalg sig na du6ch zasadniczgch
celach - finanse i kampus. Pzede wszystkim bezwzglgdnie nale2alo
ustabilizoua| naszq sgtuacjp finansou,tq. Brak dziaNan naprawczgch
spowodoutalbg, 2e w tgm roku pou,tstalabg strato u tugsokoSci okolo 8-9 mln
zlotgch. Nie bglibgS;mg u stanie samodzielnie jej sfinansouai, co mialobg
nieprzeuidgtualne nastqpstuta. Stqd tet bglo to dla mnie najtrudniejsze
wgztuanie. W tej chwili sghtacja finansoua jest opanowana i je eli nie
wgstqpiq jakieS nadzwgczajne ugdatzenia, to tu stosunkouo kr6tkim czasie
(2-3 lata) deficgt zostanie zliktttidouang.

Drugim priorytetem bglo zakohczenie budowg kampusu. To udoNo sig zrobii.
Na poczqtku urzeSnia otzymaliSmg pozwolenie na u2gtkouanie, co

zakohczgto proces budotulang. Mamg kampus!!! Cieszg siq, 2e udalo sig

zakortegi tg bardzo trudnq inwestgcjq. Pned nami jeszcze zamknipcie
rozliczeft finansowgch z ugkonanucq, no i pneprouadzka.

Oddanie kampusu jest nieuqtpliwie noszAm naiuigkszgm sukcesem
u miniongm rolu akademickim. Nie jedyngm. Ni2ej uska2g na inne
osiqgnigcia, kt6re uedlug mnie ugmagajq odnotowania. Poza sukcesami sq
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tet pora:2ki. One tald:e sq przedstawione ni2ej. Mam nad.ziejq, ip
u spranaozdaniu za kolejng rok okademicki bqdzie ich mnbj.
Sukcesu
1. Uzgskanie zgodg Senatu na wprouadzenie i realizacjg tntdnego planu

napraweego (zmniejszenie zatrudnienia, zwiekszenie pensum,
ztuQkszenie liczbg student6w w grupach. zwigksvgznie do 50% odpi.su
z platnej dgdoktgki). PIan ten ju2 prugnosi zaMadane reztltatg. Planouana
strata finansowa z 3,2 mln w roht ubiegtrym zmniejszgla sig do 1,8 mln
u tVm rol .

2. W ostatniej parametryzacji cztery ugdziaty nasz.ego uniwersgtetu
otzgmatg kategorip ,A". Poza Wgd.zialem Pra uta i Wgdzialem Fizgki, kt6re
mialg ju2 najugiszq kategorig, otzgmal jq Wgdziat Biologieno-Chemiczng
i Wgdziatr Historyczno-Socjologiczng.

3. Wydzial Biologieno-Chemiczng uzgskatr uprawnienia habilitacgjne
z cLemiL

4.

5.

Nosi pracounicg uzgskali 25 stopni doktora, 17 stopni
habilitouanego i 8 tghtt6u.t profesorskich.
Uructnmiono II stopien ksztatcenia na kierunku ekonomia

doktora

tu filii
ut Wilnie.

6. Utrzgmane zostalo ksztatcenie sfitdent6ut z Grodna realizowane wsp6lnie
ze Wsp6lnotq Polskq

7. UrucLnmiona zostala letnia szkoNa jezgka polskiego adresowana do
sfu dent 6w zag ranieng ch.

8. W ofercie mamg jub lqe,nie 9 kierunk6w ksztalcenia w jezUku angielskim
i rosgjskim. Jeszcze dtua lata temu nie bgto indnej ofertg adresowanej do
student6u zagraniczngch. Przggotowano ofertq lanrsu , PriMed".

9. Utuorzono noue kierunki shtdi6ut, w{r6d kt6rych kryminologia okazala sig
hitem (600 kandgdat6u!). Poka"ale to, 2e nadal trzeba poszerzad ofertg
ksztatcenia - ptzgnosi to dobre reatltatg !

10. Potustatra, z inicjatgug UtuB, Siec Uniwersgtet6u Pogranie,a,
skupiajqca 70 uniuersgtet6u. W ramach prac sieci zorganizowano
spotkanie roboee peNnomocnik6tu, samorzqd6u studenckich
i bibliotekatzg. Ptzggotowana zostata koncepcja pisma SUP-u.

11. Rozpoczqtr dzialalno66 Uniwersgtet Otuartg okrujqca odpNatnie okoto
200 kursow adresowangch do os6b, kt6re chcq podu,tgi:szgi suoje
kualifikacje.

12. Wsp6lnie z Politechnikq Biatrostockq utlDotzono, spolkg, kt6rej
przedmiotem dziatania bpd-zie komercjalizacja badan-

13. We uspolpracg z ugdzialami oraz pelnomocnikami ds. komercjalizacji
badan przggotou)ano dlo pzedsQbiorc6u bazg potencjalu naukowo-
badawczego UwB, do kt6rej dostgp znajduje sig na stronie intentetowej
Uniwersgtetu.

14. Zostala opracowana i ugdana drukiem oferta badauczo-udroi:eniou.ta
Uniwersgtetu w Biatrgmstolan. Niestetg nie cieszg siq ona du gm
zainteresotuaniem.

15. Uruchomiono Repozgtoium UuB, kt6re sfu2g gromadzeniu
i upowszecLLnianiu w formie on-line dorobht naukouego i dgdaktgenego
pracounik6w, doktorant6ut i shtdent6u ueelni.

16. Rozpoczgtra dzialalno66 sfitdencka teleuizja intemetowa PATL
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17. Poszerzono liste adres6rl e-mailotugch o 13 tAs. absoluent6w.
Wgdawang jest informator dla absohttentAx pt. ,Z Zgcia Uniwersgtetu
w Biatgmstolot".

18. W efekcie realizacji porozumienia z PB, UMB i Prezgdentem
Biategostoku rozpoc4la sip realizacja projektu 

"Miasteczko 
akademickie"

W pientszgm etapie wgtge,one zostanq Scie2ki piesze i roraerowe tqczqce
obiektg kampusu, PB i UMB.

19. Lepiej wgpadli*mg tu rankingu ,Perspektgrt-t" zajmujqc 41 . miejsce

fttoprzednio 48), w rankingu ,Politgki' po raz dntgi zajqliimg 26. miejsce.
20. Ptzggotoutana zostala 

" 
Strategia rozttoju Uniuersgtetu u Biatgmstoht

na lata 2014-2024". Wgmaga ona uchwolenia przez Senat.
21 . Pracounicg i studenci uzgskali prestihoue naukoute grantA

i ugr62nienia (trtrzgktradoue: Patent PIus, START, Diamentoug Grant,

finalistka konlstrsu Fame Lob ).
22. Jako jedgna uczelnio w Bialgmstokrt tttgualczgliSmg ponad 2,5 mln zt

na projekt oCzas na stq2", w ramach kt6rego blisko 3O0 shtdent6u ueimie
udzial w trzgmiesigczngch staiach.

23. Z powodzeniem kontgnuouana bgtro akcja , Sfudenckie Pogotowie
Lekcgjne' ue usp6tprocg z Caritas oraz Eleosem, kt6ra jest najtuigkszgm
uczelnianym przedsiquzigciem uolontanackim u regionie (blisko lOO
student1w, ponad 2 tAs. ptzepracou,tangch godzin u ciqgu roktt).

24. Poutstata skatalogowana oferta bezplatngch zajqc dla ucznidw (88
propozgcji utarsztat6u i wgklad6u.t z.e uszgstkich wgdzial6tu), co pouinno
przgczgnic siq do intensgwniejszej usp6lpracg Unituersgtetu ze szkolami
S re dnimi ut P o dlaskie m.

Pora:2ki
1. Strata finansou)a u) ugsokoSci 3,2 mln zlotgch'
2. Wgdzial Matematgki i Inforrnatgki otrzgmatr kategoig ,C", co negatgunie

zutuje, poza inngmi na.stepstuami, na ugsokoS1 dotacji statutouej (BST).

3. Rada Gtr6una Nauki i Szkolnictuta Wgi:szego negotgunie zaopiniouala
wniosek WMiI o przgznanie pranua do doktoryzouania z matematgki.

4. Spada liczba grant6u.t otzAmguanuch przez naszgch pracounik6u.
5. Kitka kierunk6tu stttdi6u nie zostalo untchomiongch z powodu

nietug starczajqcej liczbg chptng ch.
6. Spado liczba student6w, zwlaszcza niestacjonarngch i podgplomougch.
7. Nie uda sie uruchomit kierunk6w studi6ttt realizouangch w jgzgku

ongielskim lub rosgjskim. Pomimo podpisania dtu6ch um6u z agenciami
zagraniengmi (Londgn i Koir) nie zgtrosita sig wgstareajqco licnta gntpa
student6u.

Nie uiem eg udato mi si7 ugliczgi tttszgstkie nasze sukcesg i pora2ki.

Pewnie o eAms zapomniatrem. Je2eli tak - proszg o kontakt: etel@ttub.edu.pl
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1. Wladze reKorskie - kadencja 2012-2016

Rektor
Prof. dr hab. Leonard Etel

Prorektozy
Dr hab. Robert Ciborowski. orof. UwB
Prof. dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz
Dr hab, Jezy Halicki, prof. UwB
Prof. dr hab. Dariusz Kijowski

2. Dzialalno6c Senatu iRektora

2.1 Sklad Senatu - kadencja 2012-20'16

Rektor
Prof. dr hab. Leonard Etel

Prorektozy
Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

Prof. dr hab. Beata Godlewska-Zylkiewicz
Dr hab, Jezy Halicki, prof. UwB

Prof. dr hab. Dariusz Kijowski
Dziekani
Dr hab. lwona Ciereszko, prof. 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 Sleszyriski, prof. UwB

Prof, dr hab. Henryk Wnorowski

Dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB

Dr hab. Eugeniusz Zukowski, prof. UwB

Samodzielni nauczyciele akademiccy
Prof, dr hab. Jan Cie5liriski
Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

Prof. dr hab. Anatol Kojlo

Dr hab. Adam Sadowski. orof. 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 niebgdqcy nauczycielami
Mor Danuta Albowicz

- ds. ekonomicznych
- ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq
- ds. dydaktycznych i studenckich
- ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu

- ds. ekonomicznych
- ds. nauki i wspolpracy z zagranicq
- ds. dydaktycznych istudenckich
- ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu

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

w Wilnie
- Wydzial Fizyki

- Wydziat Fizyki
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Ekonomii i Zazqdzania
- Wydziat Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

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

- Wydzial Biologiczno-Chemiczny
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Prawa
- Wydzial Pedagogiki i Psycholog
- Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
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Dr Czeslaw Bylitiski

Mgr Malgozata Ludera

Pzedstawiciel doktorant6w
Mgr Joanna Juszczuk
Pzedstawiciele student6w
Agnieszka Abramowicz

Beata Chodyna
Marek Kochaiski
Rafal Sotoniewicz
Valdemar MaSkevid

Agnieszka Dziakowska

Konrad Wnorowski

Z glosem doradczym
Mgr lrena Anastaziuk

Mor Halina Bzezirlska-Stec

Mgr Tomasz Zalewski
Zaproszeni
Mgr Agnieszka Bujakowska

Mgr Katazyna Dziedzik

Dr Anna Harbig

Mgr El2bieta Kozlowska-Swiqtkowska

Mgr El2bieta Nawrockatazuk
Mgr Michal Prutis
Mgr Malgozata Sadlowska-Suprun
Mgr Adam Wyszczelski

- DSKiST
- Dziat Dydaktyki i Spraw Studenckich

- Wydzial Ekonomii i Zaz$zania

- Wydzial Pedagogiki i Psychologii
- Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
- Wydzial Prawa
- Wydzial Historyczno-Socjologiczny
- Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie
- Wydzial Filologiczny
- Wydzial Prawa

- kwestor
- Biblioteka Uniwersylecka

Dr Malgozata Furmariska, od V 2104 r, dr hab. Andrzej Kisielewski - NSZZ,,Solidarno56"

Dr Ewa Matuszczyk, od ll 2014 r. mgr Anna Piericzykowska, od Vl 2014 r. dr hab. Maciej Karczewski

Mgr Agnieszka Gryka

. ZNP
- Zwiqzek Zawodowy Bibliotekazy
Pracownik6w Bibliotek,,Bibliotekaze Polscy" -
Zwiqzek Zawodowy Uniwersytetu
w Bialymstoku
- kanclez

- Dzial Rektorski
- zecznrK prasowy

- SPNJO
- Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
- raoca prawny

- raoca prawny
- Dzial lnformacji i Promocji
- swFis

2.3 Komisje UwB i pelnomocnicy Rektola

W roku 2013/2014 w Uniwersytecie w Bialymstoku dzialaly:
komisje senackie

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

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

Senacka Komisja Finansowo-Budietowa
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 prof. dr hab, Dariusz Kijowski

Senacka Komisja Oceniajqca Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydzialami

Pzewodniczqcy dr hab. Jaroslaw Wolkonowski, prof. UwB
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komisje oceniajqce i dyscyplinarne
Komisja ds.Ocen Naucrycieli Akademickich z Tytulem Naukowym Profesora oraz Dziekan6w
Pzewodniczqcy prof. dr hab. Jezy Nikitorowicz

Uczelniana Komisja Odwolawcza ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
Pzewodniczqcy prof, dr hab, Leonard Etel

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
Pzewodniczqca dr hab. Urszula Golaszewska-Kaczan, prof. UwB
Komisja Dyscyplinarna dla Student6w i Doktorant6w
Pzewodniczqcy dr Dariusz Ku2elewski
Odwolawcza 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
Rektorska Komisja ds. oceny parametrycznej, instytucjonalnej i programowej
Pzewodniczqca dr hab. El2biela Awramiuk, prof. UwB
ReKorska Komisja ds. projekt6w badawczych
Pzewodniczqcy dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
Rektorska Komisja ds. promocji
Pzewodniczqca mgr Katazyna Dziedzik

Pelnomocnicy ReKora
Ds. Centrum Edukacji Ustawicznej - prof. dr hab. Elwira Kryiska
Ds. os6b niepelnosprawnych - dr Dorota Otapowicz
Ds. czasopism naukowych - dr Rafal Dowgier
Ds, wsp6fpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej - dr Jaroslaw Matwiejuk

Ds, wsp6lpracy z gospodark4, sieci naukowych i miqdzynarodowych

Ds. oceny parametrycznej, insrytucjonarnej i prosramowej - JrfiJt#i,rflil:H,lt-tT:i'r*
Ds. pozauniwersyteckich form ksztalcenia
Ds. nauczania na odleglo6i
Ds. studi6w doktoranckich
Ds. jakoSci ksztalcenia

- dr Joanna Borowik

- dr Anna Rybak

- prof. dr hab. Joanna Salachna

- dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB

2.4 Uchwaly Senatu

W roku akademickin2013l20l4 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podjql 169 uchwal w sprawach:
1. personalnych:

. uzupelnienia skladu komisji senackich i dyscyplinarnych (5),

o powolania Ogdlnouczelnianel Komisji ds. Stypendi6w Naukowych (1),

. pzyznania ,,Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku", nadania tytulu ,,Zaslu2ony dla Uniwersytetu',
wniosk6w o nadanie order6w i odznaczeh paistwowych, wniosk6w o nadanie Medalu Komisji
Edukacji Narodowej (4),

. zgloszenia kandydatury na czlonka rady nadzorczej sp6lki Polskie Radio - Rozglo5nia
Regionalna w Bialymstoku ,,Radio Bialystok" S. A, (5),

l0
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. zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego iprofesora nadzwyczajnego (33),

. wyboru kandydata na czlonka Rady Centrum Edukacji Ustawicznei (1).

gospodarczych Uniwersytetu: planu zeczowo-finansowego, jego nowelizacji, zatwierdzenia

sprawozdania finansowego, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zeczowo-

finansowego, wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego oraz w innych sprawach

zwiqzanych z gospodarkq finansowq Uniwersytetu (23).

dydaktycznych, studenckich i doktoranckich:
r wytycznych dla rad podstawowych iednostek organizacyjnych Uniwersytetu okre6laiqcych

zasady lwozenia program6w ksztalcenia dla okre6lonych kierunk6w, profili i poziom6w

ksztalcenia studi6w wy2szych (2),

r zmian w wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

okreSlajqcych zasady twozenia plan6w i program6w studi6w doktoranckich (1),

. twozenia i likwidacji kierunk6w studi6w i specjalno6ci, ksztalcenia w iqzykach obcych,

okreSlenia efekt6w ksztalcenia dla kierunku, poziomu iprofilu ksztalcenia oraz twozenia
i zmiany nazwy studi6w podyplomowych (44),

. pensum nauczycieli akademickich (1),

o rodzaj6w zajgi dydaktycznych i liczebno6ci grup studenckich (2),

. wzor6w um6w o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne Swiadczone na zecz student6w

(1 ),. planowanej liczby student6w studi6w stacjonarnych, finansowanych z bud2etu panstwa na

poszczeg6lnych kierunkach studi6w, w roku akademickim 201412015 (2\,

o planowanych limit6w pzyjg6 kandydat6w na poszczeg6lne kierunki/specialno5ci na jednolite

studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia (2),

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

magisterskie, studia pieruszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim

2014t2015 (3\,

. warunk6w i trybu rekrutacji prowadzonej

magisterskie, studia pierwszego stopnia I

2015t2016(1l,
. zasad pzyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureat6w oraz finalist6w olimpiad stopnia

centralnego, laureat6w konkurs6w migdzynarodowych oraz og6lnopolskich, w tym

organizowanych pnez uczelnig (2),

o zgodno6ci zmian wprowadzonych pzez Parlament Studencki Uniwersytetu w Bialymstoku

w Uchwale nr '1 Parlamentu Studenckiego z dnia 1 pa2dziernika 2013 r, do regulaminu

Samozqdu Studenckiego, z ustawq Prawo o szkolnictwie wy2szym i Statutem Uniwersytetu

w Bialymstoku (1),

o zasad i trybu rekrutacji na studia tzeciego stopnia - doktoranckie w roku akademickim

2014t2015 (2\,

. zmian w Regulaminie studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku (1),

o zmian w zasadach funkcjonowania seminari6w doktoranckich (1).

4. innych istotnych dla Uniwersytetu:
. zatwierdzenia sprawozdania Rektora (1),

. zmian w skuktuze organizacyjnej jednostek Uniwersytetu (12),

o nadawania statusu profesora-seniora (1),

. porozumienia o wsp6lpracy edukacyjnej, um6w o wsp6lpracy z podmiotami zagranicznymi (16),

. pzystqpienia Uniwersytetu w Bialymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoly

Jgzyka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemc6w (1).

l1
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2.SZazqdzenia Rektora

W roku akademickin 201312014 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 24 zarzqdzeh, ustalajqcych
lub zmieniajqcych dla Uniwersytetu w Bialymstoku zasady w zakresie:

. wewnQtznej polityki antymobbingowei (1),

. elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych ('1),

o Regulaminu przyznawania i wyplacania Swiadczei pomocy materialnej: studentom
Uniwersytetu w Bialymstoku (1), doktorantom Uniwersytelu w Bialymstoku (1),

o zasad spozqdzania dyplom6w ukoriczenia studiow oraz suplement6w do dyplom6w (1),

. oplat za studia (3),

. organizacji roku akademickieg o 201 4 1201 5 (1\,

. szczegolowego harmonogramu pzeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 201412015
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydat6w (1),

. koszt6w po6rednich dzialalno6ci badawczej Uniwersytetu (1),

o udzielania zam6wied publicznych (2),

o studenckich praktyk zawodowych (1),

. zmian w struktuze organizacyjnej Uniwersytetu w Bialymstoku(10),

2.6 Decyzje

W roku akademickin201312014 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal 11 decyzji. Byly to decyzje
w sorawie :

. powolania Rady Uniwersytetu Otwartego; powolania, uzupelnienia skladu, rozwiEzania komisji
(7\,

o powolania, zwigkszenia i uzupelnienia skladu komisji doktoranckich istypendialnych (4).

Pisma ok6lne
W roku akademickin 201312014 Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku wydal pismo ok6lne w sprawie
zasad spozqdzania odpisu dyplomu ukoriczenia studi6w w jgzyku angielskim.
Komunikaty
W roku akademickim 2013/2014 wydano 14 komunikat6w Rektora w sprawach:

o ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach
wy2szych i doktoranckich w roku akademickim 201312014 i w roku akademickin 201412015 (2),

. ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe na Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym
w Wilnie w roku akademickim 201312014 i w roku akademickin2014l2015 (2l1,

. stawek za godziny dydaktyczne realizowane na stacjonarnych studiach wy2szych
idoktoranckich na podstawie um6w cywilnoprawnych w roku akademickim 201312014 (1]1,

o wysoko5ci dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniajEcei do ubiegania sie o stypendium
socjalne, wysoko5ci stawek stypendi6w, zwiqkszenia stypendium oraz zapomogi w roku

akademickim 201312014 (1\,

. wysoko6ci Srodk6w pzyznanych poszczegdlnym jednostkom oraz wysoko6ci rezerwy Rektora
na stypendia dla najlepszych doktorant6w w roku akademickim 201312014 (11,

. wysokosci dochodu na osobg w rodzinie doktoranta uprawniaiqcej do ubiegania sig
o stypendium socjalne, wysoko5ci stawek stypendi6w, zwigkszenia stypendium oraz zapomogi
w roku akademickin2013l2014 (1\,

. zwiQkszenia liczby stypendi6w doktoranckich na stacjonamych studiach doktoranckich
w zakresie ekonomii w roku akademickin 201312014 (1),

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

dydaktycznego w roku 2014 (1),

o limit6w miejsc pzyznanych studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach studenckich
w roku akademickim 201412015, obejmujqcych student6w wszystkich stopni ksztalcenia,

t2
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a w tym studenl6w cudzoziemc6w, ptzyjeldzaiqcych w ramach studenckiej wymiany kraiowej

i migdzynarodowej, student6w pzyjgtych w ramach porozumiei o wsp6lpracy edukacyjnej,

doktorant6w (1 ),
. cennika oplat za miejsce w domach studenckich w roku akademickin20l4l2015 (11.

2,7 Jednostki organizacyjne

Wydzialy
Wydziat Biologiczno-Chemiczny

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania
Wydzial Filologiczny

Wydzial Fizyki

Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Wydzial Matematyki i lnformatyki

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Wydzial Prawa

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

Jednostki migdrywydzialowe
Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Katedra Teologii Katolickiej

Katedra Teologii Prawoslawnej

Jednostki og6lnouczelniane
Biblioteka Uniwersytecka im. Jezego Giedroycia

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku

Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze tm. Profesora Andzeja Myrchy

Centrum Edukacii Ustawicznej
Uniwenytet Otwarty
Jednostki pozawydzialowe

Archiwum

3. Studia i studenci

3.1 Rekrutacja na studiawyisze

O pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku akademickin 201312014 ubiegalo sig

11080 kandydat6w. W wyniku rekrutacli pzyjgto na pienrvszy rok studi6w lqcznie 5391 os6b, w tym: na

studia stacjoname 3701 os6b (2521 na sludia pierwszego stopnia, 1180 na sludia drugiego stopnia)

oraz na studia niestacjonarne 1690 os6b (779 na studia pierwszego stopnia, 911 na studia drugiego

stopnia). W por6wnaniu do wynikow rekrutacji z roku ubieglego lqczna liczba pzyjgtych na studia

zmniejszyla sig o 498 osob. Znaczqcy wpfyw na obni2enie wynikow rekrutacli mialy tzy zasadnicze

czynniki: notowany od 201212013 spadek zainteresowania studiami niestacjonarnymi, wprowadzona

znowelizowanymi pzepisami ustawy Prawo szkolnictwie wy2szym odplatno6i za drugi i kolejne kierunki

studi6w stacjonarnych oraz ni2 demograficzny,

Na studiach stacjonarnych najpopularniejszymi kierunkami, ze wzglqdu na liczbg zapis6w, byly: prawo

(806 kandydat6w na 200 miejsc), pedagogika (632/330), ekonomia (622150\, bezpieczeistwo
narodowe (527150), fi lologia angielska (426n0)

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

sig kierunki. bezpieczeistwo narodowe (10,5), administracja (6,7), filologia angielska (6,'1), angielski

stosowany z hiszpaiskim (5,8), ekonomiczno-prawny (4,7),

l3
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Szczegolowe informacje dotyczqce wynik6w rekrutacji na kierunki studiow w poszczegolnych
jednostkach organizacyjnych w roku sprawozdawczym ilustruje tabela 1 .

f abela na rok akademicki 201 3nU 4

Wydzial Kierunek studi6w

Liczba przyjetych na poszczeg6lne
formy studi6w w roku akademickim

2013t2014

Stacionarne Niestacionarne

Biologiczno-Chemiczny

Biologia 113

Biologia z geografiq 0

Chemia 't20

Ochrona Srodowiska 82

Ekonomii i Zarzadzania

Ekonomia Jto 3'14

Ekonomiczno-prawny 69 44

MiQdzynarodowe stosunki gospodarcze 127

Zanqdzanie 172 't12

Filologiczny

Filologia polska 137

Filologia, filologia angielska 72 95

Filologia, jqzyk angielski stosowany, z hiszp. 29

Filologia, filologia bialoruska 0

Filologia, filologia francuska 45

JQzyk francuski stosowany, z hiszpaiskim 15

Filologia, fi lologia rosyjska 2't1

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 0

Kulturoznawstwo 64

Fizyki Fizyka 18

Historyczno-

Socjologiczny

Historia 104

Socjologia 165

Stosunki miedzvnarodowe 265

Filozofia zc

Matematyki i Informatyki

Informatyka too

Informatyka i ekonomekia 30

l/atematyka 111

Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika 610 343

Polityka spoleczna 42

Praca socjalna 43

Prawa

Administracja 105 297

Bezpieczenstwo narodowe 50 359

Europeistyka 78

Prawo 216 tzo

Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie

Ekonomia 72

Informatyka 29

Razem 3701 1690

Por6wnanie wynikdw rekrutacji z kilku lat (200412005 - 201112012) wskazuje tendencjq wzrostow4
natomiast w roku sprawozdawczym, podobnie jak rok wczeSniej, obserwujemy widoczny spadek liczby
kandydat6w w stosunku do wynikow rekrutacji z roku popzedniego

l4



Studia /
Rok akademicki

2011t2012 2UA2U3 2013t2014 20't4t20't5
Kandydaci Pzyjeci Kandydaci Pzyjeci Kandydaci PrzyjQci Kandydaci Pzyjeci

Stacjonarne

I stopnia 6905 2583 7047 2353 ozzz 2305 5760. 1836',

ll stopnia 1463 1217 1836 1308 tocz 1180 1290', 916-

Jednolite
maqisterskie

936 225 836 193 806 216 699- 254-

Niestacjonarne

lstopnia 1974 940 1567 829 1094 653 682-

ll stopnia 1575 1295 1328 1034 1126 91'l 525.

Jednolite
maqisterskie

218 163 278 ttz 180 126 121-

0g6lem 13071 6423 12892 5889 11080 5391 9077' 3006'

'dane wo stanu na wzesnia 2014 r. Dane os6b na studia ustalone na

E'Ct '^"
o
tl
,!j trrr,
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a Studia 5tacronerne -
kandydacl

. Sludla rlaclonrane -

prryrecl

nor 
o.,ro

Rok akademicki
Wykres 1. Rekrutacja w latach 2004-2013 (studia stacjonarne)

Rekrutacja na rok akademicki 2U4nU5
Rekrutacja na studia stacjonarne iniestacjonarne na rok akademicki 201412015 rozpoczgla sie 12 maja

ijest w toku. Wedlug stanu na dzieri 03,09.2014 r. o pzyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku

ubiegalo sig 9077 kandydat6w. Na stacjonarne studia pienrvszego stopnia i jednolite studia

magisterskie, pzy limicie 2800 os6b, pzyjqto 2090 osob. W pzypadku studiow drugiego stopnia, pzy
limicie 1370, na I rok studi6w pzyjgto 916 os6b. W zwiqzku z niewypelnieniem limitu miejsc

uruchomiono rekrutaclg uzupelniajqcq na studia stacjonarne, kt6ra zgodnie z ustalonym

harmonogramem potrwa do 15.09.2014 r. - studia pieruszego stopnia i 18.09.2014 r, - studia drugiego

st00nra.

Tabela 2. Rekrutacia w latach 2011-2014

wg stanu na dzien 03 wzesnia 2014 r, Dane dotyczqce osob przyjetych

Wydzialo,#ych Komisjl Rekrutacyjnych i Odwotawczei Komisji Rekrutacyinej,

l5
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3.2 Ksztalcenie w liczbach

Uniwersytet w Bialymstoku w roku akademickim 2013/2014 ksztalcil na wszystkich formach
prowadzonych studiow lqcznie 14788 student6w, w tym 13411 student6w studi6w wy2szych, 331

doktorant6w oraz 1046 sluchaczy studi6w podyplomowych,

Liczba student6w na poszczeg6lnych kierunkach studi6w i formach ksztalcenia
Zlqcznqliczby 13411 student6w studi6w wy2szych (wg stanu na dziei 30.11.20'13 r.) na studiach
stacjonarnych studiowalo 8709 student6w, a na studiach niestacjonarnych - 4702 student6w.
Szczeg6lowe dane dotyczqce liczby ksztalconych studentdw z podzialem na kierunki i lata studi6w
w roku sprawozdawczym pzedstawiono w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Studenci studi6w stacionamvch w roku akadenickim 2013/2014 i2UA2U3
Wldzial/KieruneUSpecjalno66 Rok studi6w tl

stopieri
Liczba ?u2n013

tl tl IV

Biologiczno-Chemiczny 143 132 119 237 631 748

Biologia 56 39 38 86 219 261

Chemia 48 52 48 87 235 281

Ochrona Srodowiska 39 41 33 64 177 206

Ekonomii i Zazadzania 362 274 300 s39 1475 1470
Ekonomia 150 108 103 270 631 594

Zatzqdzanie 84 69 79 '161 393 454

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze 66 49 68 108 291 310

Ekonomiczno-prawny 62 48 50 160 112

Filologiczny 384 340 428 247 1399 1514
Filologia sp. filologia angielska 8'1 82 117 280 320

Filologia sp. filologia bialoruska 0 8 10 '10 28 45

Filologia sp filologia francuska 45 43 30 't18 136

Filologia sp. filologia rosyjska 143 80 102 97 422 435

Filologia polska 56 69 88 140 353 418

Kulturoznawstwo 59 4'l 58 158 111

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 0 17 40 49

Fizyki 10 21 13 22 66 89
Fizyka 10 21 22 66 89

Historyczno-Socjologiczny 332 159 228 287 1006 1069
Historia 54 39 41 85 219 265

Socjologia 95 43 73 88 299 345

Stosunki miqdzynarodowe 160 oo 85 114 425 399

Filozofia 23 11 29 0 63 70

Matematyki i Informatyki 196 138 136 115 585 673
Matematyka 51 54 83 65 253 317

Informatyka 116 56 38 50 260 274

Informatyka i ekonometria 29 28 15 0 72 82

Pedagogiki i Psychologii 365 279 317 636 1597 1643
Pedagogika J25 254 268 525 1370 1353

l6



Praca socjalna 42 25 49 0 116 123

Polityka spoleczna 0 0 0 111 11'l 167

Prawa 322 316 287 226 177 '171 1499 1507

Prawo 198 189 202 226 177 992 997

Europeistyka 33 36 36 72 't77 209

Administracja 45 44 49 99 237 252

Bezoieczeistwo narodowe 46 47 93 49

Ekonomiczno-lnforma$czny
w Wilnie

135 143 173 45',1 457

Ekonomia 92 110 325 327

Informatyka 43 33 50 126 130

Razem 2249 1802 2001 226 177 2254 8709 9170

Uniwe6ylel w Bialymstoku - Sprawozdanie zdziafalnosow roku akademickm 2t132014

3/2014 i2012/2013

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

niepelnosprawnym poprzez realizaqq dzialan na zecz wyr6wnywania szans edukacyjnych studentow

niepelnosprawnych w ramach pzyjqtego pzez Senat UwB Programu ,,Uniwersytet Szansq dla

Wszystkich". W minionym roku, w Centrum Wsparcia Student6w i Doktorant6w Niepelnosprawnych,

zorganizowano pracowniq wyposaZonq w specjalistyczne oprogramowanie dla os6b z dysfunkcjq

wzroku. Pracowania pozwala na samodzielne kozystanie z material6w dydaktycznych oraz umo2liwia

Tabela 4. Studenci studiow niestacionamvch w roku akademickim 201

Wydzial/KieruneUSpecjalno66 Rok studi6w ll
stopieri

Liczba 2012/2013

ltl IV

Ekonomii i Zanadzania 180 174 220 510 1084 1272

Ekonomia 103 141 119 335 698 639

MiQdzynarodowe stosunki gospodarcze 0 0 77 3 80 308

Zaftqdzanie 37 33 0 172 242 300

Ekonomiczno-prawny 40 0 24 0 64 25

Filologiczny 36 30 18 146 230 327

Filologia, sp. filologia angielska 36 30 '18 146 230 294

Kufturoznawstwo 33

Historyczno-Socjologiczny 0 0 24 0 24 94

Sochlogia 't7

Stosunki migdzynarodowe 0 0 24 0 24 77

Pedagogiki i Psychologii 't12 151 208 584 1055 1562

Pedagogika 1't2 't27 193 543 975 1343

Polityka spoleczna 0 0 0 41 41 138

Praca socjalna 0 24 '15 0 39 52

Prawa 435 M6 380 123 149 776 2309 23',t7

Prawo 135 114 1'18 tzo 149 0 639 765

Administracja 84 86 112 511 793 951

Bezoieczeistwo narodowe 216 246 150 265 877 137

Europeistyka 5

Razem 763 801 850 123 149 2016 4702 5572

1'7
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nauke poslugiwania sig spzgtem i oprogramowaniem pzeznaczonym dla os6b z niepelnosprawno5ciq
wzroku. Uczelnia ma dzigki temu wieksze mo2liwo6ci wspomagania tych os6b w osiqganiu
samodzielno6ci w procesie ksztalcenia. Znacznym udogodnieniem w nauce byla adaptacja material6w

dydaktycznych do formatu slosownego dla osob z dysfunkclq naz4du wzroku oraz do formatu DAISY.
Uczelnia posiada okolo 350 sztuk r62nego rodzaju material6w dydaktycznych w r62nych formach
adaptacji, r6wnie2 w jqzykach obcych. W roku akademickin 201312014 w Uniwersytecie w Bialymstoku
studiowalo 227 student6w niepelnosprawnych (por. tabela 5).

Tabela 5. Liczba student6w )enosprawnycn na poszczegotnycn wYsztaftc

Wydzial Liczba student6w

Biologiczno-Chemiczny 8

Ekonomii i Zarz{zania 40

Filologiczny 40

Fizyki z

H istoryczno-Socjologiczny 14

Matematyki i Informatyki 8

Pedagogiki i Psychologii 44

Prawa 71

Razem 227

W ramach dzialai wspierajqcych ro2ne formy aktywnoSci student6w niepelnosprawnych zorganizowano
i pzeprowadzono alternatywne zajgcia sportowe dla student6w, kt6rym stan zdrowia nie pozwala na

uczestniczenie w zajgciach z wychowania fizycznego. W semestze zimowym zostaly zorganizowane
zaipia z jgzyka angielskiego, skierowane pzede wszystkim do os6b, kt6rych stan zdrowia utrudnia
naukg jgzyka obcego na zajgciach obowiqzkowych,
W trakcie roku akademickiego Centrum Wsparcia Student6w i Doklorant6w Niepelnosprawnych wraz
z Pelnomocnikiem Rektora ds. Os6b Niepelnosprawnych objglo czynnq pomocE i wsparciem 47
student6w niepelnosprawnych.

Studenci zagraniczni
W roku akademickin 201312Q14 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 630 cudzoziemc6w.
WSr6d nich najliczniejszq grupe stanowili studenci Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego w Wilnie.

Tabela 6. Studenci na UwB

Kraj
Liczba

student6w

Albania 2

Armenia

BialoruS 154

Litwa 460

Rosja J

Ukraina I
Razem 630

Letnia Szkofa Jezyka i Kultury Polskiej dla cudzoziemc6w - prowadzona w lipcu 2014 r. przez
Szkolq Jgzyka i Kultury Polskiej POLLANDO. Wziglo w niej udzial 46 uczestnik6w, stypendyst6w
MN|SW z 6 knj6w (Bialoru6, Ukraina, Moldawia, Bulgaria, Rosja i Chorwacja).

l8
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Absolwenci
W roku sprawozdawczym mury Uniwersytetu w Bialymstoku opuScilo (wedlug stanu systemu USOS na

dzien 30,09.2014 r.) 3868 absolwent6w. Z tego grona 100 os6b otzymalo dyplom honorowy (por. tabela

7), co stanowi 3,6 % ogolu absolwent6w.

Tabela 7, Liczba absolwent6w )tzyztrdtryL

Wydzial Liczba absolwent6w
Liczba dyplom6w

honorowych

Biologiczno-Chemiczny 212 1

Ekonomii i Zarzadzania 806 32

Filologiczny 478 20

Fizyki to 3

H istoryczno-Socjolog iczny 285 IJ

Matematyki i Informatyki '116 i

Pedagogiki i Psychologii 951 19

Prawa 917 3

Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

87 5

Razem 3868 100

Od chwili utwozenia Uniwersytetu w Bialymstoku, na 52193 wypromowanych absolwentow, dyplom

honorowy uzyskalo 1420 student6w wyr62niajqcych siq bardzo dobrymi wynikami w nauce, co stanowi

2,7o/o ogolu absolwent6w.

Nowe kierunki i specjalno6ci
W roku akademickin 201312014 Senat Uniwersytetu w Bialymstoku podjqt uchwaly w sprawie

utwozenia 4 kierunk6w na poziomie studiow pierwszego stopnia i3 na poziomie studi6w drugiego

stopnia (tabela 8), Poszezono r6wnre2 ofertQ ksztalcenia w zakresie kierunkow prowadzonych

w jgzykach obcych (tabela 9). Od roku akademickiego 201412015, w ramach funkcjonujqcych i nowych

kierunkow studiow, ulwozono 13 specjalnoSci (tabela 10).

Tabela B. Kterunki studiow utwonone w roku akademickim 2013/2014

Jednostka organizacyjna Kierunek studi6w
Forma

ksztalcenia
Profil

Forma

studi6w

Wydzial Biologiczno-Chemiczny pzyro0a studia peMszego
stopnia

og6lnoakademicki slacjoname

Wydzial Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie

eKon0mta
studia drug ego

stopnja
ogolnoakademicki stacjonarne

Wvdzial Ekonomii i Zanadzania
ekonomiczno-
prawny

studia drugiego
og6lnoakademicki

slacJonarne

iniestacjoname

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

studia
wschodnie

studia pieMszego

stopnra
og6lnoakademicki slacjonarne

kognitywistyka
ikomunikacia

studia peMszego
stopnia

og6lnoakademicki slacJ0narne

Wydzial Pedagogiki i Psychologii praca socjalna
studia drugiego

og6lnoakademicki
slaqoname
iniestacjonarne

Wydzial Prawa kryminologia
studia pieMszego

stopnla
ogolnoahademicki

slacl0narne

iniestacjoname
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Tabela 9. Obcojqzyczna ofefta ksztalcenia na studiach stacjonamych

Jednost€ organizaqina Kierunsk studi6w
Forma

ksztalcenia
Profil Jezyk ksaahenia

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
ochrona

Srodowiska
studra drugiego

sropnra
096lnoakademicki jezyk angielski

Wydzial Matematyki i Informatyki informatyka
sludia prenvszego

stopnia
096lnoakademicki

jqzyk angielski
i rosyjski

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

pedagogika,
specjalnoS':
kreawno'a,
sduka. nedia

sludia pieMszego

stopnia
og6lnoakademicki

jQzyk angielsk

i rosyjski

Wydzial Fizyki
fzyka
me0vczna

sludia pieMszego

stopnia
profil praktyczny Rzyk angielski

10Tabela 10. Nowe na kierunkach studi6w

Kierunek studi6w
Forma

ksztalcania
Profil Nowa spocjalnosc

biologia

studia pierwszego

stopnia
og6lnoakademicki

agrobiologia

biologia sqdowa

studia drugiego stopnia og6lnoakademicki mikrobiologia

chemia
sludia pierwszego

sr0pnra

chemia medyczna
vgu,,,uc^duE, I nunl

chemia zywnoSci

migdzynarodowe

stosunki
g0sp00arcze

studia drugiego stopnia ogolnoakademicki obsluga cela i spedycja miedzynarodowa

ekonomiczno-
prawny

studia drugiego stopnia
dlalalnosc gospodarcza na rynku europejskim

uYe,,,va^ouE, I nv^l
gospodarowanie finansami w seklorze
DUblicznvm

filologia
studia pierwszego

stopnia
og0lnoakademicki

iQzyk angielski stosowany z jezykiem rosyjskim

iezyk francuski (od podsta\,v) z angielskim - profil

tlumaczeniowv

fizyka shidia pierwszego

stoDnia
praktyczny inZynieria no$/oczesnych material6w

pedagogika

studia pierwszego

stoonia
096lnoakademicki

kreatywnoSd, sztuka, media (creativity, art,

media)

studia drugiego stopnia
pedagogika pzedszkolna z nauczaniem jezyka

anoielskieoo

3.3 Jako56 ksdalcenia

Akredytacje
Akredytacjq Paistwowej (od 1 pa2dziernika 2011 r. Polskiel)
nastgpujqce kierunki studi6w:

Komisji Akredytacyjnej posiadajq

nastgpna ocena 201 4120'15

n astQpna ocen a 201912020

nastgpna ocena 2015/2016
nastepna ocena 20162017
nastepna ocena 201612017

1, Administracja. Uchwala z dnia 23,04,2009 r.

2. Chemia, Uchwala z dnia 04.09,20'14 r.

3. Biologia, Uchwala z dnia 2,09.2010 r.

4. Ekonomia. Uchwala z dnia 22.09.2011 r.

5. Ekonomia (WEJ w Wilnie)
Uchwala z dnia 7 .07 .2011 r.

pozytywna
pozylywna
pozytywna
pozytywna
pozyrywna
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6. Zanqdzanie. Uchwala z dnia 22.09.201 1 r.

7. Filologia polska. Uchwala z dnia 3,10.2013 r.

8. Filologia. Uchwala z dnia 24.11.2011 r.

9. Fizyka. Uchwala zdnia 20.06.2013 r.

10. Historia. Uchwala z dnia 7.11.2013 r.

11. Informatyka (WE-l wWilnie)
Uchwala z dnia 6.09.2012r.

12. Migdzynarodowe Stosunki Gospodarcze pozytywna nastqpna ocena 2flgn020
Uchwala z dnia 26.06.2014 r,

13. Ochrona Srodowiska
Uchwala z dnia 17.09.2009 r,

14. Socjologia. Uchwala z dnia 2.09.2010 r.

15. Pedagogika. Uchwala z dnia 22.05.2014 r.

16. Prawo. Uchwala z dnia 23.04.2009 r.

Uchwala z dnia 8.12.2011 r.

pozytywna nastgpnaocena201412015

pozytywna nastgpnaocena20l5/2016
pozytywna nastepnaocena2019/2020
pozytywna

wyr62niajqca nastepnaocena20l9/2020

Ocena instytucjonalna
Wydziat Matematyki i Informatyki pozytywna nastQpna ocena 2018/2019

Uchwala z dnia 20.09,2012r.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
Stypendia Ministra za wybitne osiqgniqcia sq wyjqtkowym wyr62nieniem, cieszqcym sig du2ym

uznaniem Srodowiska akademickiego. Stypendia pzyznawane sE studentom szczegolnie

zaanga2owanym w 2ycie naukowe i kulturalne uczelni. W roku akademickim 201312014 Minister Nauki

i Szkolnictwa Wy2szego pzyznal studentom Uniwersytetu w Bialymstoku 6 stypendi6w za wybitne

osiqgnigcia. Stypendia otzymalo 2 student6w prawa, 2 student6w ekonomii,l studenl administracji oraz

1 student kierunku ekonomiczno-prawneg0.

Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jako6ci Ksztalcenia

Zgodnie z $ 12 ust. 2 Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jako6ci Ksztalcenia

kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek miqdzywydzialowych

w pa2dzierniku 2013 r. pzedlo2yli sprawozdania z dzialania system6w w poszczeg6lnych jednostkach

za rok akademicki 201212013. W zakresie monitorowania standard6w akademickich prace

wydzialowych zespol6w ds. jako5ci ksztalcenia koncentrowaly siq na analizie iocenie zgodnoSci

zakladanych efekt6w ksztalcenia z KRK, ich sp6jnoSci z tre6ciami ksztalcenia i metodami

dydaktycznymi oraz analizq prawidlowo6ci stosowanego systemu punkt6w ECTS i sposobem

weryfikacji zakladanych etekt6w ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtno6ci i kompetencii spolecznych.

W programach studi6w zostaly wprowadzone zmiany zaiqb dydaktycznych majqce na celu

doskonalenie program6w ksztalcenia. Kozystajqc z mo2liwo5ci, jakie dawal zapis $ 2 ust. 1

znowelizowanego Rozpozqdzenia MN|SW z dnia 5 pa2dziemika 2011 r. w sprawie warunk6w

prowadzenia studi6w na okre6lonym kierunku ipoziomie ksztalcenia, dokonano tych zmian w trakcie

trwania pierurszego roku studiow. Poddano analizie zakladane dla kierunkow efekt6w ksztalcenia

w kontek5cie potzeb rynku pracy. Z raport6w zespol6w wydzialowych wynika, 2e nale2y

zintensyfikowad wspolpracg z interesariuszami zewngtznymi w zakresie konsultacji, wsp6ltwozenia

i modyfikacji program6w studi6w.

Na podstawie monitoringu warunkow ksztalcenia i organizacji studi6w ustalono, 2e w wiqkszo5ci

pzypadk6w studenci sq zadowoleni ze sposobu pzekazywania informacji na temat ksztalcenia

i informacji zwiqzanej z tokiem studi6w oraz obslugq prowadzonq pzez dziekanaty.

Ocena mobilnoSci student6w w dalszym ciqgu wskazuje, 2e zainteresowanie student6w naszej Uczelni

oraz student6w zagranicznych programami oferowanymi pzez UwB oraz uczelnie polskie i zagraniczne
jest niezadawalajqce.

pozytywna nastqpna ocena 2ffiGn0fl
pozytywna nastgpnaocena2019l2020
pozytywna nastgpnaocena20lTl20'18
pozytywna nastgpnaocena20lS/2019
pozytywna nastqpnaocena201912020
pozytywna nastqpnaocena20lS/2019
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Wyniki monitoringu karier zawodowych naszych absolwent6w wskazujq na dobrq oceng ukoriczonych
studi6w. Od roku 2013 do chwili obecnej pzebadano 700 absolwent6w. W ostatniel edycji uczestniczylo
321 respondent6w. Odpowiedzi absolwent6w wskazujq na nieznacznie wy2szq ocenq poziomu

teoretycznego pzygotowania do wykonywania zawodu w stosunku do pzygolowania praktycznego.

Wskazywano na potzebg zwigkszenia zalg6 rozwijajqcych kompetencje (migkkie) interpersonalne oraz
zlge z jqzyk6w obcych. Z badai pzeprowadzonych pzez Biuro Zawodowej Promocji Student6w
iAbsolwent6w UwB w6r6d pracodawc6w na pzelomie lat 2010-2013 wynika, 2e pracodawcy wysoko
oceniajq kompetencje spoleczne zatrudnianych absolwent6w oraz wiedzg merytorycznE Nalomiast
wskazuj4 2e w wielu pzypadkach absolwenci nie potrafiq nabytej wiedzy zastosowad w praktyce,

Analiza zlo2onych material6w dotyczqcych pracy zespol6w monitorujqcych jako56 ksztalcenia na
poszczeg6lnych wydzialach pozwolila obsenrvowad zmiany w lednostkach organizacylnych naszej

uczelni w obszarach podlegajqcych monitorowaniu, tj. standard6w akademickich, procesu ksztalcenia,
jakoSci zajqi dydaktycznych, warunk6w ksztalcenia iorganizacji studi6w, mobilno5ci student6w, opinii
absolwent6w uczelni o pzebiegu odbytych studi6w oraz opinii pracodawmw o poziomie zatrudnianych
absolwent6w. Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach poszczeg6lnych jednostek

opracowano raport z dzialania Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jako5ci Ksztalcenia
w Uniwersytecie w Bialymstoku. Raport stal siq podstawq do sformulowania katalogu

rekomendowanych dzialai na zecz podnoszenia jakoSci ksztalcenia dla jednostek organizacyjnych
UwB. Zgodnie z pzyjgtymi rok wczeSniej rekomendacjami, w roku akademickim 2013/2014
zobowi4zano WSZ|DJK do podjqcia szeregu dzialai malqcych na celu dalszq poprawg i doskonalenie
jako6ci iwarunk6w ksztalcenia, a w szczeg6lno6ci:

. kontynuacji prac zwi4zanych z pzygotowaniem obcoiqzycznej oferty studiow w ramach kierunk6w
prowadzonych pzez UwB w celu pozyskiwania kandydat6w z zagranicy oraz uatrakcyjnienia oferty
edukacyjnej dostgpnej dla student6w polskich,

. zintensyfikowania dzialai na zecz zwigkszania SwiadomoSci w6r6d student6w i absolwent6w oraz
pracownik6w uczelni dotyczqcej zasadno6ci prowadzenia stalego monitoringu karier zawodowych
absolwent6w studi6w wy2szych,

. doskonalenia procesu zwiq.zanego z ankietyzaciq (tak2e elektronicznq) uwzglqdniaiqcq moZliwo6ci

nowych senivis6w dostepnych w systemie USOS Web,
o stalej aktualizacji i rozszezania informacji na stronach internetowych wydzialow dotyczAcej toku

studi6w oraz pelnej oferty edukacyjnej jednostek,

. pzedstawiania w rocznych sprawozdaniach wniosk6w obejmujqcych listg dostze2onych
mankament6w w poszczeg6lnych obszarach objetych monitorowaniem oraz wskazywanie
proponowanych pzez jednostki dzialai prowadzqcych do ich usunigcia,

o odniesienia siq w kolejnych rocznych raportach do sposobu wywiqzania sig z rekomendacji dla
WSZ|DJK zawartych w sprawozdaniu og6lnouczelnianym z roku popzedniego,

. systematycznej aktualizacji wiedzy wynikaiqcej z obowiq.zuiqcych pzepis6w prawnych

odnoszqcych sig do szkolnictwa wy2szego,
o pzedstawiania w raportach skuteczno6ci opracowanych pzez jednostki mechanizm6w weryfikacji

zakladanych efekt6w ksztalcenia.
Stopien zaawansowania zalecanych dzialafi podejmowanych w ramach WSZ|DJK zostanie
pzedstawiony w sprawozdaniu z dzialania Uczelnianego Syslemu Zapewniania i Doskonalenia Jako6ci
Ksztalcenia w oa2dzierniku 2014 r.

W minionym roku akademickim Senacka Komisja ds. Ksztalcenia pozytywnie zaopiniowafa pzedlo2ony
pzez Pelnomocnika Rektora ds. JakoSci Ksztalcenia harmonogram dzialan na zecz jakoSci ksztalcenia
na lata 2014-2016.
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3.4 Dzialalno56studencka

Samozqd Studencki
Parlament Studencki Uniwersyletu w Bialymstoku w roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach

popzednich, opiniowal dokumentacjq zwiqzanq z Wzyznawanq studentom pomocE materialnE

w zakresie:
. wysokoSci dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniajqcei do ubiegania sig o stypendium

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

akademickim 201312104,

o limit6w miejsc pzyznanych studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach studenckich w roku

akademickim 201312014, obejmujqcych student6w wszystkich stopni ksztalcenia, w tym student6w

cudzoziemc6w, student6w pzyje2d2ajqcych w ramach studenckiej wymiany krajowej

i migdzynarodowej, doktorant6w,
o wysoko5ci oplat za miejsce w domach studenckich w roku akademickin 201312014.

Parlament Studencki wspieral finansowo organizowane pzez kota naukowe i organizacje studenckie

konferencje, imprezy naukowe, artystyczne i promocyine. Pzedstawil na Senacie sprawozdanie

z rozdzialu Srodkdw finansowych pzeznaczonych na cele studenckie w 2013 roku. Z inicjatywy

Parlamentu Studenckiego, w dniach 22-25 nla 2014 r., odbylo sig w Bialymstoku spotkanie, na kt6rym

go5cilo 20 zagranicznych student6w - pzedstawicieli 8 partnerskich uczelni zzeszonych w Sieci

Uniwersytetow Pogranicza. Nalwa2niejszym punktem spotkania byla konferencja po6wigcona

mo2liwo6ciom i kierunkom wsp6lpracy samozqd6w studenckich i k6l naukowych.

Organizacje studenckie
W roku akademickin 201312014 w Uniwersytecie w Bialymstoku aktywnie dzialalo 11 organizacji

i stowarzyszen studenckich, w6r6d nich: Akademicki Klub Turystyczno-Krajoznawczy, Podlaskie

Studenckie Forum Business Centre Club (SFBCC), Stowarzyszenie AIESEC POLSKA Komitet Lokalny

Bialystok, Europejskie Stowazyszenie Student6w Prawa ELSA Bialystok, Slowazyszenie Ku2nia

Talentow, Niezale2ne Zrzeszenie Student6w NZS UwB, Europejskie Forum Student6w AEGEE -
Biafystok, Demokratyczne Zzeszenie Studenckie, Erasmus Student Network Uniwersytetu

w Bialymstoku, Ch6r Akademicki UwB oraz Klub Uczelniany MS. Studenci zrzeszeni w organizacjach

i stowazyszeniach studenckich zrealizowali wiele projekt6w. Na szczeg6lnq uwagq zasluguj4

o Wampiriada - studenckie honorowe krwiodawstwo, Projekt zostat zrealizowany pzez Niezale2ne

Zzeszenie Student6w. Celem projektu bylo zwigkszanie Swiadomo5ci spoleczeristwa odno5nie

tego, jak wielkq rolq odgrywa oddawanie krwi i szpiku. Organizatozy wspolpracowali z

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku. Podczas akcji pobrano 920

donacji oraz zrejestrowano 181 osob w bazie dawcow szpiku.

r lf Konferencja Transgraniczna zoslala zorganizowana przez Europejskie Stowaeyszenie

Student6w Prawa ELSA Bialystok, Celem konferencji bylo m.in. poszezenie w6r6d student6w

i pracownik6w naukowych Uniwersytetu w Bialymstoku, Swiadomo6ci odnoSnie oczekiwan

potencjalnych pracodawcow wzglgdem absolwentow uczelni wy2szych. Organizatozy zapewnili

uczestnlkom konferencji mo2liwo6i udzialu w szkoleniach umiejgtnoSci, kt6re ulatwiajq wejScie na

rynek pracy.

o ,,studencki Nobel 2014" - projekt zostal zrealizowany pzez Niezale2ne Zrzeszenie Student6w. Mial

na celu wylonienie Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Konkursowa UwB

powolana pzez Rektora wyr62nila tzech student6w, kt6zy reprezentowali uczelniq w etapie

wojew6dzkim: Martq Skorupskq (Wydzial Filologiczny), Magdalenq Andzeiewskq (Wydzial

Ekonomii i Zarz@zania) oraz Konrada Wnorowskiego (Wydzial Prawa). Najlepszym studentem

wojew6dztwa podlaskiego zostala Marta Skorupska.

o Festiwal BOSS - Rozw6j Kariera Sukces - projekt zostal zrealizowany pzez Podlaskie Studenckie

Forum Business Centre Club (SFBCC). Bialostocki festiwal tnruajqcy 5 dni (7-11.04.2014 r') byl

wypelniony spotkaniami z ,,lud2mi sukcesu". Pzedsigwzigcie bylo realizowane w modulach
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tematycznych: Mened2er 2.0. Coaching & Rozw6j osobisty, Marketing & Spzeda2, HR &
Rekrutacja, Finanse & Inwestycje, In2ynieria & Innowacle, Business & Start Up, PR & Social Media.
Festiwal BOSS - Rozw6j Kariera Sukces zostal uznany za najlepszy studencki projekt roku 2014
w konkursie organizowanym przez PZU.

DzialalnoS6 k6l naukowych
W Uniwersytecie w Bialymstoku w roku sprawozdawczym dzialalo 71 kol naukowych, w tym 5 nowych

oraz 3, kl6re wznowily swojq dziafalno6i, tj.:
o Kolo Naukowe Marketingu iZazEdzania w Sporcie - Wydzial Ekonomii iZazqdzania,
o Studenckie Kolo Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznei - Wydzial Pedagogiki

i Psychologii,
r Akademickie Kolo Katolickiego Stowazyszenia Mlodzie2y - Wydzial Pedagogiki i Psychologii,
o Kolo Naukowe Prawa Sportowego - Wydzial Prawa,

o Kolo Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego ,,PRO HUMANAE VITAE" - Wydzial
Prawa,

o Sludenckie Biuro Tlumaczei - Wydzial Filologiczny (reaktywacja),

o Naukowe Kolo Filmoznawcze - Wydzial Pedagogiki i Psychologii (reaktywacja),
o Studenckie Kolo Edukacji Migdzykulturowej - Wydzial Pedagogiki i Psychologii (reaktywacja).

3.5 Sprawy studenckie

Pomoc materialna
Studenci Uniwersytetu w Bialymstoku, w roku akademickim 201312014, mogli ubiega6 sig o pomoc

materialnq w formie stypendium socjalnego, stypendium specialnego dla os6b niepelnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych student6w oraz zapomogi. Rektor w porozumieniu z Parlamentem
Studenckim ustalil wysoko66 dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniaiEcq do ubiegania sig
o stypendium socjalne, wysoko6ci slawek stypendium socialnego w kolejnych pzedzialach

dochodowych, stawki zwigkszenia stypendium socjalnego, v'/ysoko6c stawek stypendium specjalnego
dla os6b niepelnosprawnych, wysokoS6 stawek stypendium rektora dla najlepszych student6w,
maksymaln4 wysokoSi lednorazowel zapomogi.
Ze Swiadczei pomocy materialnej skozystalo 3717 student6w, z czego 2550 os6b otzymalo stypendia
o charakteze socjalnym, 1282 stypendium rektora dla najlepszych student6w, natomiast 211 student6w
uzyskalo stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych. Zapomogi wyplacono ponad 200
studentom.
Odwolawcza Komisja Stypendialna ds, Student6w rozpalzyla lqcznie 170 wniosk6w i odwolafl od

decyzji podjqtych w pienruszej instancji.

Sprawy dyscyplinarne
W roku akademickin 201312014 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Student6w pzeprowadzil tzy
postqpowania w sprawach dyscyplinarnych. W pzypadku dw6ch spraw trwa postgpowanie

wyja6nialqce W lednej sprawie postqpowanie, zgodnie z wnioskiem Rzecznika, zakoiczylo siq
wymiezeniem pzez Rektora obwinionemu studentowi kary upomnienia.

Podania i odwolania do Rektora
W minionym roku akademickim Rektor rozpatzyl 23 indywidualne sprawy studenckie. Wiqkszo5i z nich

stanowily odwolania wniesione pzez student6w od decyzji dziekan6w wydzial6w w sprawach
dotyczqcych toku studi6w, a w szczeg6lno6ci: zmiany formy studi6w z niestacjonarnej na stacjonarn4
skreSlei z listy student6w oraz zwolnieri z odplatno6ci za studia w zwiqzku z trudnq sytuacjE materialnA
Czg50 rozpatzonych spraw dotyczyla wniosk6w skladanych do Rektora w sprawie czQ6ciowego lub

calkowitego zwolnienia z obowiqzku uiszczania oplat za zajqcia dydaktyczne z tytulu osiqgniqcia
wybitnych wynik6w w nauce.
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OdplatnoSi za studia
Zgodnle z ZarzSzeniem Nr 23 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku zdnia29 maja 2013 r. wysoko66

odplatno6ci za pelny cykl ksztalcenia dla student6w rozpoczynajqcych studia w roku akademickim

201312014 w pzypadku niestacjonamych studi6w pierwszego stopnia ksztaftowala siQ w pzedziale od

8400 zl do 19200 zl, na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia od 5600 zl do 9600 zl, Natomiast na

niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich lqczna oplata za pelny cykl ksztalcenia wynosila

20000 zl. Koszty ksztalcenia na niestacjonamych studiach dokloranckich mie6cily sig w pzedziale od

17600 zl do 28000 zl,

W roku akademickin 201312014 Rektor udzielil czq5ciowego zwolnienia z obowiqzku uiszczania oplat

za zdpcia dydaktyczne 8 studentom. Zgodnie z decyzjq Rektora 50% zwolnienie z odplatno5ci uzyskal

1 doktorant, 25% zwolnienie uzyskali: 1 doktorant i 6 student6w. Decyzje o zwolnieniu z obowiqzku

uiszczania oplat podjgto na postawie $39 ust,4 Regulaminu studiow Uniwersytetu w Bialymstoku,

zgodnie z kt6rym student studi6w niestaclonarnych osiqgajqcy wybitne wyniki w nauce (uzyskanie ocen

dobrych i bardzo dobrych oraz osiqgniqcie w roku popzedzajqcym zlo2enie wniosku Sredniej ocen

minimum 4,75) no2e ubiegai sig o czgSciowe lub calkowite zwolnienie z odplatno6ci za studia.

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

osob niepelnosprawnych). Limity miejsc ptzyznane studentom poszczeg6lnych wydzial6w w domach

studenckich oraz cennik oplat za miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2013/2014 ustalil

Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim oraz Radq Uczelnian4 Samozqdu Doktorant6w

Miesigczna oplata za miejsce w Domach Sludenckich w roku akademickim 201312014 mie6cila siq

w granicach od 270 do 400 zl.

3.6 Mobilno66student6w

Siudenci Uniwersytetu w Bialymstoku, w roku akademickim 201312014, mieli mo2liwo6i wyjazdu na

studia semestralne iroczne do 18 polskich uniwersytet6w w ramach Programu Mobilnoi;ci Student6w

MOST. Z programu skozystalo 18 student6w. Najczg6ciej wybieranymi pzez student6w uczelniami

byly: Uniwersytet Warszawski - 4, Uniwersytet Jagielloriski - 3, Uniwersytet Kardynala Stefana

Wyszynskiego - 3, Uniwersytet Wroclawski - 3, Uniwersytet Gdaiski - 2, Uniwersytet im, Adama

Mickiewicza - 2, Uniwersytet Warmif sko-Mazurski - 1 .

W ramach programu MOST w roku akademickim 201312014, z oferty Uniwersytetu w Bialymstoku

skozystalo 3 student6w polskich uczelni: Uniwersytetu Wroclawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Uniwersytetu Warmiisko-Mazurskiego,

3.7 Studiadoktoranckie

Rekrutacja
O pzyjgcie na studia doktoranckie w roku akademickin 201U2014 ubiegalo sig 143 kandydat6w.

W wyniku pzeprowadzonej rekrutacji pzyjqto lqcznie 85 os6b, z czego na stacjoname studia

doktoranckie 46 os6b i na niestacjonarne studia doktoranckie 39 os6b. Wyniki rekrutacji

pzeprowadzonej w poszczegolnych jednostkach organizacyjnych prowadzqcych studia doktoranckie

obrazuie tabela 11 .

akadenicki 20132014Tabela 11. Rekrutacia na studia doldoranckie na rok

m13rm14
Wdzial

Biologiczne
Chemiczny

l,Wdlal
Ekonomii

iZaladania

Wydzhl
Filologiczny

Wydlal
Historycznc

Socioloqicznv

fwdzial
Prawa

Razem

m13tm14
Rekrutacje
m1uDl3

Studia

staconame
14 10 5 't7 46 33

Studia
niestacionarne

8 15 16 39 61

Razem 14 18 15 i 33 85 u
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Liczba doKorant6w
W roku akademickin201312014 w Uniwersytecie w Bialymstoku ksztalcilo sig 331 doktorant6w, z czego
na stacjonarnych studiach doktoranckich 130 os6b oraz na niestacjonamych studiach doktoranckich
200 os6b. Liczbq uczestnik6w sludi6w doktoranckich na poszczeg6lnych wydzialach pzedstawiono
w tabeli 12.

Pomoc materialna
Rektor, w porozumieniu z Radq Uczelnianq Samozqdu Doktoranl6w, ustalil wysokoS0 dochodu na
osobg w rodzinie doktoranta uprawniajEc4 do ubiegania sig o stypendium socjalne, wysoko$ci stawek
stypendium socjalnego w kolejnych pzedzialach dochodowych, stawki zwigkszenia stypendium
socjalnego, wysoko56 stawek stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, wysokoSd stawek
stypendium dla najlepszych doktorant6w oraz maksymalnq wysoko$d jednorazowej zapomogi w roku

akademickim 20131201 4.

W roku akademickin 201312014 ze Swiadczeri w ramach funduszu pomocy materialnej skozystalo 105

doktorant6w. Liczbg poszczegolnych form pomocy materialnej udzielonej doktorantom pzedstawiono
w tabeli 13.

Tabela 13. form tutrNvy r t tolvr tclt tvl pt LyLucu tt doRorantom

Formy pomocy materialnej
Liczba otnymuiecych

stvDendia
% og6lnej liczby

doktorant6w

stypendium socjalne 17 5,09%

stypendium dla najlepszych doktorant6w 82 24,55o/o

stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych 13 3,89%

zapomogi 4 1,19%

Najczg6ciej Wzyznawanq dokloranlom formq pomocy materialnej w roku sprawozdawczym byly
stypendia dla najlepszych doktorantdw, kt6re stanowily ponad 78o/o ptzlznanlch Swiadczen.

Do Odwolawczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorant6w wplynglo 25 wniosk6w o ponowne rozpatzenie
sprawy. W 11 sprawach podjgto rozstzygniQcia kozystne dla doktorant6w, tj, podjgto decyzje
o pzyznaniu stypendi6w, w 11 sprawach ufuzymano w mocy decyzje w pzedmiocie odmowy
pzyznania stypendi6w, w jednym pzypadku stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia wniosku,
w 2 pzypadkach komisja poprosila o wyjaSnienia.

Stypendia dohoranckie
W roku akademickin201312014 o pzyznanie stypendium doktoranckiego ubiegalo sig 78 doktorant6w
stacjonamych studi6w doktoranckich Wydzialu Biologiczno-Chemicznego, Wydzialu Ekonomii
i Zaz@zania oraz Wydzialu Prawa. Decyzjq Rektora pzyznano stypendium w wysoko$ci 1 400 zl
miesigcznie na okres 12 miesigcy 21 doktorantom.

Zwigkszenie stypendium doKoranckiego z dotacji projako5ciowej
W roku akademickin 201312014 o zwiqkszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projako6ciowej

ubiegalo sig 73 doktorant6w stacjonarnych studi6w doktoranckich Wydziatu Biologiczno-Chemicznego,

Tabela 12. studidw doktoranckich

m13nu4
Yvydzial

Biologiczno.
Chemiczny

Wydtal
Ekonomii

iZana&anie

Wydlal
Filolog iczny

IYydlal
Historyczno-

Socioloqicznv

Wydlal
Prawa

Raem
m1 20',t4

mlun13

Studia

stacjoname
25 37 6 bJ 131 114

Studia

niestacioname
30 61 JV 70 200 225

Razem 25 67 6t 45 133 331 339
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Wydzialu Ekonomii i Zanqdzania oraz Wydzialu Prawa. Decylq Rektora pzyznano stypendium

w wysokoSci 920 zl miesigcznie na okres 12 miesiqcy 36 doktorantom.

Samozqd doktorant6w
W roku akademickim 201312014 Rada Uczelniana Samozqdu Doktorantow Uniwersytetu

w Bialymstoku odbywala regularne, comiesigczne spolkania, po5wigcone om6wieniu bie2qcych kwestii,

dotyczqcych funkcjonowania studi6w tzeciego stopnia. Podobnie jak w latach popzednich RU

Samozqdu Doktorant6w opiniowala szereg dokument6w okreSlaiqcych kryteria i zasady pzyznawania

pomocy materialnej, a w szczeg6lno5ci: wysoko66 dochodu na osobg w rodzinie doktoranta

uprawniajqcq do ubiegania siq o stypendium socjalne i zapomoge, wysoko$C stawek stypendi6w

i zapom6g oraz cennik oplat za miejsce w domach studenckich. Dzigki wsparciu finansowemu ze strony

wladz rektorskich idziekariskich Uniwersytetu w Bialymstoku w roku sprawozdawczym dofinansowano

wyjazdy naukowe oraz publikacje 14 doktorantom. Pzyznane Srodki finansowe pozwolily rownie2 na

pzeprowadzenie szeregu dzialari zwiqzanych z organizaciq kolejnei edycji Konferencji Naukowei

Doktorantdw Uniwersytelu w Bialymstoku ,,Wsp6lpraca miqdzynarodowa a rozwoj regionalny -
wyzwania, perspektywy". Ponadto Rada Uczelniana Samozqdu Doktorant6w pozytywnie zaopiniowala

decyzjg w sprawie likwidacji indeks6w na studiach dokloranckich poczqwszy od roku akademickiego

201412015. Kontynuowala r6wnie2 dzialania zmiezajqce do wprowadzenia na wszystkich studiach

doktoranckich prowadzonych pzez uczelnig lektorat6w jgzyka obcego umo2liwiajqcych doktorantom

naukq z zakresu jqzyka specjalistycznego zwiqzanego z realizowanymi studiami. Podobnie jak w latach

popzednich organizowano, adresowane do doktorant6w, szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy

na badania naukowe.

3.8 Studia podyplomowe
Rekrutacja
W roku akademickin 201312014 na studiach podyplomowych rozpoczglo ksztalcenie 760 sluchaczy.

14, Rekrutacia na studia podvplomowe w rcku a4ademickim 20132014

Studia podyplomowe
Liczba

przvietvch

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Nauczyciel pzyrody 20

Wydzial Ekonomii i Zazqdzania

Mened2erskie 24

Wyceny i gospodarki nieruchomo5ciami 34

Finans6w i rachunkowoSci pzedsigbiorstw toz

RachunkowoSc i audyt wewngtzny w jednostkach sektora publicznego 27

Zazqdzani a zasoba m i I udzki m i 28

Obsluga celno-podatkowa i logistyczna miqdzynarodowego obrotu

towaroweqo
23

Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO 63

Zarzqdzanie projektami Unii Europejskiej 17

Wydzial Filologiczny

Logopedii oz

Wydzial Fizyki

27
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Fizyki 8

Wydzial Historyczno-Sociologiczny

Historii 11

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Edukacji elementarnej 55

Terapii pedagogicznej 14

Wydzial Prawa

Zam6wiei publicznych 27

Prawa podatkowego 40

Administracji publicznej 45

Doradztwo oodatkowe 26

Bezoieczeistwo wewnetzne i narodowe 22

Prawne Aspekly Funkcjonowania Las6w Paistwowych zz

Tlumaczy PtzysiQglych Jgzyka Angielskiego 30

Liczba sluchaczy studi6w podyplomowych
W roku akademickin 20132014 na UwB studiowalo 1046 sluchaczy studi6w podyplomowych. Liczbg

sluchaczy studi6w podyplomowych w okresie piqciu ostatnich lat akademickich pzedstawia tabela 15.

Tabela 15. Sluchacze studi6w yptomowycn 5 latach 2009-2013

Rok
akademicki

Liczba sfuchacry

200912010 2549
2010t2011 2350

2011t2012 1567

201212013 1484

2013t2014 1046

Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 201312014

W roku akademickin201312014 realizowano 21 studi6w podyplomowych, co slanowi 20% pelnej oferty
edukacyjnej uniwercytetu w tym zakresie.

Nowo5ci dotyczqce studi6w podyplomowych
W roku akademickin 201312014 powolano nastgpujqce studia podyplomowe:

Wydzial Ekonomii i Zazqdzania
. Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie, rozliczanie
o Innowacyjne Metody Zazqdzania Firmq
Wydzial Pedagogiki i Psychologii:
. Ksztalcenie Artystyczne w Edukacji Elementarnej
o Wczesne Nauczanie Jqzyka Angielskiego
Wydzial Prawa:

o Prawo w rolnictwie i ochronie Srodowiska

Centrum Edukacji Ustawicznej
o Szkola Guwernantek i Guwerner6w
. Pzvw6dztwa w OSwiacie
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o Nauczyciel Zawodu

o Ptzyw6dztwa w Spoleczno6ciach Lokalnych

. Szkolny Doradca Zawodowy

. Szachy - Edukaciq Pzyszlo5ci
Katedra Teologii Prawoslawnej
. Zarzqdzanie Parafiq i Instytucjami Ko6cielnymi

3.9 Zawodowa plomocja student6w i absolwent6w
Podstawowymi obszarami dzialania Biura Karier Uniwersytetu w Bialymstoku w roku sprawozdawczym

byly:

o poradnictwo zawodowe - pzygotowanie student6w i absolwent6w do funkcjonowania na rynku
pracy,

r po6rednictwo pracy - wsp6tpraca z pracodawcami,

. badanie losow absolwent6w UwB.

W zakresie poradniclwa 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 studentow ankiet,

pracownicy Biura wsp6lnie ze studentami (absolwentami) okre6lall dalsze formy wspolpracy.

W zale2no6ci od potzeb zainteresowani otzymywali informacje i pomoc dotyczqcq twozenia
dokument6w aplikacyjnych, pzygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania informacii

o ofertach pracy w kraju - budowania element6w indywidualnej ,,6cie2ki kariery", Z poradnictwa

zawodowego (grupowego i indywidualnego) skozystalo okolo 200 os6b.

W ramach poradnictwa zawodowego - grupowego w lutym 2014 roku zorganizowano kolejnq edycjg

Zimowej Akcji Warsztatowej skladajEcej sig z 13 warsztatow z zakresu rynku pracy oraz umiejqtno5ci

interpersonalnych. Uczestniczylo w nich okolo 90 osdb.

W ramach poSrednictwa pracy pozyskano ponad 280 ofert pracy, w tym 235 ofert pracy stalej oraz 45

ofert pracy dorpvczej, 63 ofert program6w praktyk i sta2y. Z mo2liwo5cl uzyskania kontaktu

z pracodawcq skozystalo 253 osoby.

W roku akademickim 201312014 zarejestrowano ponad 19020 wejSi na strong Biura Karier. W czerwcu

2014 Biuro Karier zorganizowalo na Wydziale Ekonomii i Zarzqdzania Targi Pracy, w kt6rych

uczestniczylo 13 wystawc6w. Podczas trwania targ6w okoto 40 student6w i absolwent6w znalazlo

pracg, praktykq lub sta2.

W wyniku podjgtel w 2010 roku wspolpracy z Centrum Kszlalcenia Ustawicznego w Bialymstoku w roku

sprawozdawczym kontynuowano badania los6w ikarier absolwent6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

W ciqgu ostatnich 3 edycji badari oraz badari pilota2owych pzebadano l4cznie 687 osob. W wyniku

badari zaobsenruowano niewielki, ale staly wzrost zatrudnienia w6r6d absolwent6w. Ze wzglgdu na brak

odzewu ze strony absolwent6w z rocznika 200912010 nre udalo sig pzeprowadzii badai losow po 3

latach od ukonczenia studi6w.

4. Pracownicy Uniwersytetu

Og6lna liczba zatrudnionych na Uniwersytecie w Bialymstoku wynosi 1432, w tym 834 nauczycieli

akademickich i 598 pracownik6w niebqdqcych nauczycielami akademickimi.

4.1 Nauczyciele akademiccy

Liczba zatrudnionych w Uniwersytecie w Bialymstoku na stanowiskach nauczycieli akademickich

pzedstawia siq nastgpujqco: samodzielnych pracownik6w nauki - 240; w tym profesor6w zwyczajnych

53, 16 profesor6w nadzwyczajnych z tytulem, 126 profesor6w UwB, 44 adiunktdw z habilitacjq



UniweFytet w Bialymstoku - Spra',vozdanie z dziataho$ci w roku akademEt|m 2013/2014

i 1 starszy wykladowca z habilitacj4 Pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci, asyslenci, starsi
wykladowcy, wykladowcy, lektozy, instruktorzy i kustosze dyplomowani) stanowiq liczbg 594.

W roku akademickin 201312014 (do 31.07 .2014 r.) w Uniwersytecie w Bialymstoku mianowano 5 os6b
na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokre6lony, zatrudniono 3 osoby na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat, za6 16 os6b, kt6rym uplynql 5Jelni okres zatrudnienia na tym
stanowisku, zatrudniono na czas nieokreSlony.

W roku akademickin201312014 (do31.07.2014 r.) 8 os6b uzyskalo tytul naukowy, 17 os6b uzyskalo
slopiei naukowy doktora habilitowanego oraz 23 osoby uzyskaly stopiei naukowy doktora.

Tabela 17. Nauczyciele akademiccy z uwzglqdnienien stanowisk wg Jednostek organizacyjnych - stan
zatrudnienia na dzieh 31.07.2014 r. (bez os6b pnebwajqcych na urlopach wychowawczych

Tabela 16. Nauczyciele akademiccy - stan zatrudnienia na dzieh 31.07.2014 r. (bez os6b
na unoDacn wvcnowawcz 4C ItyVI

Lp. Stanowisko Pelnozatrudnieni Nieoelnozatrudnieni

Ogolem zatrudnieni: 834 803 31

Pracownicy samodzielni:
w tym:
- profesorowie zwyczajni
- profesorowie nadzwyczajni z tytulem
- orofesorowie UwB

- adiunkci z habilitacjq
-stanszy wykladowca z habilitacia

238

lo
124, w tym 1 osoba kt6ra

uzyskala uprawnienia

rownowaine z
uprawnieniami dr
habilitowanego/
44

1

Adiunkci 281 J
I Asystenci 167 14

Stasi wykladowcy OU 1

6. Wykladowcy 28

7 Lektotzy ZJ I
8. Instruktotzy J
9. St. kustosz dyDlomowanv 1

10. Kustosze dvolomowani

Jednostka
organizacyjna

prof,

zwyc.z

prof,

nadzw
adiunkt asysle

NI
"vyKr.

wyKl lekto

I
instr. starszy

KUSIOSZ

dvpl

KUSt

osz
dvpl

OgOle

m

Wydzial Biologicmo-
Chemicznv

11 15 40 47 122

Wydzial Ekonomii

i Za?adzania
3 22 40 18 83

Wydzial Filologiczny 6 20 55 23 12 J 19 138

Wydzial Fizyki 2 8 14 5 2 31

Wydzial Historyczno-
Socioloo iczny

11 24 48 11 5 1 100

Wydzial Matematyki
i Informatyki

5 12 23 7 3 72

Wydzial Pedagogiki

i Psvcholoqii

4 12 40 36 Y 7 108

30



Wvdzial Prawa 11 26 58 't1 7 'l 't14

Wydzial Ekonomiczno-

Informatyczny w Wilnie
2 7 7 2 1 t9

SPNJO 8 IJ 11 32

SWFiS 3 2 3 8

Katedra Teologii

Katolickiei

Katedra Teologii

Prawoslawnei

1 2

Biblioteka

Uniwersytecka

1

Og6lem 53 142 328 181 ot 28 32 5 I 834
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Tabela 18. Nauczyciele akademiccy z uwzglQdnieniem stopni naukowych itytulu, wieku emerytalnego

i IJwB jako dodatkowe miejsce pracy - stan zatrudnienia na dzieh 31.07,2014 r. (bez os6b

)rzebwaiacvch na urlopach wychowawczYch i

Jednostka organizacyjna prof. dr hab. ol mgr Ogden

vJ tym:

emerralnym
UwB jako dodatkovJe

miejsce pracy^,/ tym

na pelnym elace

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 14 25 56 27 't22 6 2

Wydzial Ekonomii

i Za?adzania
5 20 43 15 83 5 2

Wydzial Filologiczny I 27 70 32 138 5 9t2

WydzialFizyki 3 11 16 31 0 1

Wydzial Historyczno-Socjologiczny 11 34 43 100 9 2

Wydzial Matematyki

ilnformatvki
I 10 38 IO 72 6 1t1

Wydzial Pedagogiki

iPsvcholoqii

15 56 33 108 2 7

Wydzial Prawa 15 28 64 7 't14 5 2

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w

Wilnie

1 1 7 10 19 0 4t3

SPNJO 0 0 4 28 32 0 4

SWF S 0 0 0 8 I 0 I

Katedra Teologii Katolickiej 0 0 2 0 2 0 0

Katedra Teologii Prawoslawnej 0 I 2 0 3 0 3

Biblioteka Uniwersytecka 0 0 0 2 2 1 0

Ogolem 70 172 401 191 834 10 37'6

Tabela 19. Zatrudnienie nauczycieli akademickich na poszczegolnych wydzialach w stosunku do liczby

student1w (stan na X\|.2013 r.

Wydzial Nauczyciele

akademiccv

Liczba

student6w

Liczba student6w na

l oracownika

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 125 631 5,04

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania 83 2559 30,83

Wydzial Filologiczny 138 1629 1 1,80

Wydzial Fizyki 33 oo 20
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Tabela 20. Zatrudnienie nauczycieli akadenickich (bez osob pzebywajqcych

4.2 Pracownicy niebgdqcy nauczycielami akademickimi

Pracownik6w niebqdqcych nauczycielami akademickimi (pracownicy: administracyjni, techniczni,
biblioteczni, obsfugi) zatrudnionych w uniwersytecie jest 598.

Dwoje pracownik6w uzyskalo stopiei naukowy doktora.

Wydzial Historyczno-Sociologiczny 103 1030 10,0

Wydzial Matematyki i Informatyki 73 585 8,01

Wydzial Pedaqoqiki i Psycholoqii 109 2652 24,33

Wydzial Prawa 119 3808 32

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie 18 451 ZC,UC

Stan na dziei
3'l.07 .2013 |. 3'l.07.20'14 |. dziei 01.10.2014 r.

Asystent6w, wykladowc6w, lektor6w,

Tabela 21. Pracownicy niebgdqcy nauczycielami akadenickimi - stan zatrudnienia na dzien 31.07.2014
r. (bez os,b przebvwaiacvch na )talu I

Jednostka organizacyjna pracownicy

adminislracyini

praco'a/nrcy

lechniczni

pracownicy

biblioteczni

praco'.vnrcy

obslugi

og0|em

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
(Stacia Terenowa w Guqnach)

11 3e (2) 4 22(3) 76 (s)

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania 14 t 6 12 (2\ 36 (2)

Wydzial Filologiczny 11 2 4
21(3\ 55 (3)Wydzial H istoryczno-Socioloqiczny 12 1 4

Wvdzial Matematyki i Informatvki 7 4 2 17 U\ 30 (4)

Wydzial Fizyki 4 13 2 8(1 27 (11

Wvdzial Pedaqoqiki i Psvcholoqii 20 5 (1) 8 14 (2\ 47 (3)

Wvdzial Prawa 19 7 16 (2) 46 (2)

Biblioteka Uniwersvtecka 2 51 (1 13 (2) 68(3)

Studium Wychowania Fizycznego
i Soortu

1 1 8 (2) 10 (2)

Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w
Obcvch

1 1

Katedra Teoloqii Prawoslawnei 1 (1) 1(1)
Katedra Teoloqii Katolickiei 1 1

Centrum Edukacii Ustawicznei 2 1 3

Uniwersyteckie Centrum Pzyrodnicze im.

Profesora Andzeia Myrchy
3 (1) 3 (1)

Archiwum 1 1

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku 3 1 4
Domy Studenta 5 22(6\ 27 (61

Administracja centralna
i pracownicy obsluqi

127 (4) 22 (3) 14e (7)



Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny

w Wilnie

8 1 2 (1) 11 (1)

Biuro Projektu pzy ul. Swierkowej 20 1 1

Biuro Proiektu pzy ul. Warszawskiej 63 1 (1) 1 (1)

Ogolem 252161 7s (4) 8e (1) 178 (31) 5e8 (42)

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

U nMe|sytet w Bialymstoku - Sprawozdanie z dzialalnosci ',v 
roku akademickim 201 3/2014

Tabela 22. Zatrudnienie pracownik6w niebqdqcych nauczycielami akademickimi (bez osob

5. Dzialalno5c naukowa

5.1 Finansowanie badaf
Uniwersytet w Bialymstoku w 2013 roku otrzymal na prowadzenie dzialalno6ci naukowo-

badawczej Srodki finansowe w kwocie 10286598 zl (57,87"k dotacje MN|SW, 30,28% projekty

badawcze (GR) finansowane pzez NCN, 10,40% prolekty rozwojowe finansowane pzez NCBiR oraz

1,45o/o prace badawczo-uslugowe zamawiane pzez inne podmioty).

2012-2014

nebywajqcych na urlopach wychowawczych i bezplatnycl
Grupa stanowisk Stan na dziei

31 .07 .2013 r.

Stan na dzien

31 .07 .2014 r
Pnewidywany stan na

dziei 01.10.2014 r.

Pracownik6w administracylnych 257 252 246

Pracownik6w technicznych 79 79 79

Pracownik6w bibliotecznych 96 89 88

Pracownik6w obslugi 183 178 171

Og6lem 6't5 598 584

Tabela 23 Zestawienie 2r6del finansowania dzialalnoSci w latach 2012-

Rodzaje dzialalnoSci

badawczej

20 I 2013 201
Kwola

brutto w zl
Liczba

Droiektow

Kwota brutto
wz

Liczba
proiekt6w

Kwota brutto
wzl

Liczba

oroiektow

Utrzymanie potencjalu

badawczeqo (BST) 3 088 560 148 2877 560 158 3 552 400 164

Badania mlodych naukowcow
(BMN) 399 210 75 441 080 94 489 920 B4

Utrzymanie speclalnego

urzadzenia badawczego
(SPUB)

134 800 1 148 000 148 000 1

Projekty badawcze - granty

{GR)
3 441 541 60 3115178 73 3 466728 63

Proiekty rozwojowe 1 070 000 1 070 000 3 804 426 6
Programy Ministra Nauki

i Szkolnict!,/a Wyzszego
(NPRH, Mobilnose Plus)

268240 i 699 007 I 953 523 11

Nagrody i stypendia naukowe

dla wybitnych mlodych
naukowc6w Minislra Naukl
i Szkolnictwa Wvzszeqo

62U0 154 490 4 192 080 A

Finansowanie wspolpracy

nauko$/ei z zaqranrca 91 030 2 31 880 1 11 500 1

Inwestycje aparaturowe 810 000 1 1 600 000 1 450 000 1

Prace badawczo-uslugowe

zlecone orzez inne oodmiotv
131 710 4 149 403 11 51513 2

RAZEM I497 631 300 10 286 598 355 10 't20 090 337
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Dotacja podmiotowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego na ulzymanie potencjalu badawczego
(BST) w roku 2013 wynosila 28775602lr, z czego finansowanie ottzymalo 158 temat6w badawczych.
W 2014 roku Srodki finansowe pzeznaczone na utzymanie potencjalu badawczego wynoszq 3552400
zl, w ramach tej dotacji finansowane sq 164 tematy badawcze.

Finansowanie dzialalno5ci statutowei w latach 2013-2014 poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych
Uczelni oraz kategorie naukowe jednostek pzedstawia poni2sza tabela.

W 2013 roku uczelnia otzymata dotacjg celowq na prowadzenie badai naukowych lub prac

rozwojowych oaz zadah z nimi zwiqzanych, stu2qcych rozwojowi mlodych naukowcow oraz
uczestnikow studiow doktoranckich finansowanych w wewnQtznym trybie konkursowym (BMN)

w kwocie 441 080 zl, z tej dotacji finansowane byly 94 projekty naukowo-badawcze. W 2014 roku

zostala pzyznana dotacja w wysokoSci 489 920 zl, w ramach tej dotacji finansowanie otzymaly 84
projekty naukowo-badawcze.

W 2013 oraz 2014 roku Wydzial Biologiczno-Chemiczny otzymal dotacjQ podmiolowq w wysoko6ci
148 000 zl na finansowanie koszt6w zwiqzanych z utzymaniem specjalnego uzqdzenia badawczego
pn. ,,Laboratorium badai molekulamych bakterii owadob6jczych o potencjalnym zastosowaniu
w produkcji biologicznych insektycyd6w".

W 2013 roku zostalo zlo2onych do MN|SW 8 wniosk6w o pzyznanie stypendium naukowego dla
wybitnego mlodego naukowca oraz zoslala podpisana jedna umowa na finansowanie w latach 2013-
2016 stypendium naukowego dla wybitnego mlodego naukowca na kwotg 162900 zl na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym. W 2014 roku zostalo zto2onych do MN|SW 5 wniosk6w o pzyznanie
stypendium naukowego dla wybitnego mlodego naukowca.

W 2013 roku na finansowanie pzez MN|SW uczestnictwa w programie ,Mobilnosd Plus'w latach 2013-
2015 pzeznaczono kwotg 187 000 zl, za6 w 2014 roku kwota dofinansowania wynosi 238 800 zt.

abela 24. UwB w latach 2013-2014

Lp Naava iednGtki
Kategoda Kwota dotacji w PLN

Kwota dotacji
w stosunku do roku

poprzodniego
o'/o

2014 20't3 20't4
I Wydzial Biologiczno-Chemiczny A 898 190 1 594 980 177,57

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania B 130 640 140710 107,70

3. Wydzial Filologiczny B 260 420 269 060 103,31

4. Wydzial Historyczno-Socjologiczny 316 850 433 400 136,78

5. Wydzial Matematyki i Informatyki a 201 530 70 050 34,75

6. Wydzial Fizyki A 590 670 506 820 85,80

7. Wydzial Pedagogiki i Psychologii B 238 650 2488/i0 104,26

8. Wydzial Prawa A 240 610 250 950 104,29

Y. Wydzial Ekonomiczno
Informatyczny w Wilnie

B 0 37 590

Razem 2 877 560 3 552 400 123,45
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W 2013 roku zlo2ono do MN|SW 26 wniosk6w na projekty realizowane w ramach Narodowego

Programu Rozwoju Humanistyki, z czego w ramach zlo2onych wniosk6w zostaly podpisane dwie

umowy na lqcznq kwotq 1 108 000 zl, w tym kwota dofinansowania w 2014 roku wynosi 260 000 zl

W 2013 roku uczelnia otzymala z MN|SW na finansowanie koszt6w realizacji projektu

miqdzynarodowego niewsp6lfinansowanego na kwotg 31 880 zt, a w roku 2014 finansowanie wynosi

11 500 zl.

W 2014 roku zostala podpisana umowa z MN|SW na finansowanie projektu realizowanego w ramach

programu "Diamentowy Grant" w wysoko6ci 170 708 zl na Wydziale Ekonomii iZazqdzania.

W roku 2013 zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 93 wnioski o finansowanie projektow badawczych

(grant6w) oraz podpisano 9 umow na finansowanie projektow badawczych na lqcznq kwotg 1 370 496

zt.

W 2014 roku zlo2ono do Narodowego Centrum Nauki 58 wniosk6w o finansowanie projekt6w

badawczych na lqcznq kwotg 19 523 514 zl oraz podpisano 10 um6w na realizacjg projekt6w

badawczych na lqcznqkwotq 2491 6932lr.

W 2013 roku zostalo zlo2onych do Narodowego Centrum Nauki 5 wniosk6w do konkursu na

finansowanie prolekt6w badawczych, realizowanych w ramach wspolpracy migdzynarodowej -
HARMONIA, 1 wniosek do konkursu MAESTRO, 5 wniosk6w do konkursu SONATA BlS, 6 wniosk6w

do konkursu FUGA, 1 wniosek do konkursu ETIUDA, W 2013 roku zostala podpisana jedna umowa na

realizacjg projektu badawczego w ramach konkursu HARMONIA w wysokoSci 1 630 850 zl na Wydziale

Fizyki, jedna umowa w wysoko6ci 1 178 720 zl na rcalizaciQ projektu badawczego w ramach konkursu

SONATA BIS na Wydziale Biologiczno-Chemicznym oraz jedna umowa w wysoko3ci 285 000 zl na

realizacjg sta2u po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na Wydziale Historyczno-Socjologicznym

W 2014 roku zostalo zlo2onych do Narodowego Centrum Nauki 5 wniosk6wdo konkursu FUGAoraz2
wnioski do konkursu ETIUDA na finansowanie projekt6w badawczych na lqcznq kwotg 2226 62221,

W 2014 roku zostala podpisana jedna umowa w ramach konkursu FUGA na kwotq 461 000 zl

realizowana na Wydziale Historyczno-Socjologicznym oraz jedna umowa w ramach konkursu ETIUDA

na kwote 98 540 zl realizowana na Wydziale Biologiczno-Chemicznym,

Tabela 25. Wykaz zlo2onych wniosk6w na projel<ty badawcze w latach 2012-2014 w konkursach

NCB,Rlaszanvch paez NCN

Wtszczeg6lnienie 2012 2013 2014

Narodowe Cenhum Nauki

Liczba zlo2onvch wnioskow 66 111 73

Liczba zawartych um6w 12 11 2

Wsoolczvnnik sukcesu 18Yo 9%

Narodowe Centrum Badari i Rozwoju

Liczba zlo2onvch wnioskow 4 7 5

Liczba zawartvch um6w 1* 2* 1*

Wspolczynnik sukcesu 25o/o 28o/o 20Yo
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. umowy zawarte w ramach konsorcj6w, UwB wyslqpuje jako partner

W 2013 roku zostaly zawarte dwie umowy na lqcznq kwotq 994 005 zl na finansowanie projekt6w

realizowanych na zecz bezpieczeistwa i obronnoSci paistwa pzez Narodowe Cenkum Badai
i Rozwoju. W 2014 roku dofinasowanie um6w realizowanych projekt6w rozwojowych na Eecz
obronno6ci i bezpieczefstwa pansMa stanowi kwotg 654 426 zl. W 2014 roku zostala zawarta jedna

umowa, dofinansowana pzez Narodowe Centrum Badai i Rozwoju, na realizacjq projektu w ramach
programu ,,lnnowacje Spoleczne" na kwote 150000 zl. Wszystkie projekty rozwojowe, finansowane
pzez NCB|R, sE realizowane na Wydziale Prawa.

W 2014 roku zostaly przyznane z Narodowego Centrum Badari i Rozwoju Srodki finansowe w ramach
konkursu ,,Patent Plus" na dofinansowanie realizacji projektu pt. ,,Wsparcie komercjalizacji
i patentowania w trybie EPC sposobu pomiaru jednorodno6ci materialu pzewodzEcego prEd

elektryczny" w wysoko6ci 106 640 zlna Wydziale Fizyki.

Obecnie, w 2014 roku, w naszej uczelnijest realizowanych 80 projekt6w naukowych, w tym:
. 57 prolektdw badawczych z NCN
. 1 projekt dla do6wiadczonego naukowca MAESTRO
o 1 projekl w ramach wspolpracy migdzynarodowel HARMONIA
. 3 projekty na staz krajowy podoktorski FUGA
. 1 projekt na stypendia doktorskie ETIUDA
. 10 prolekt6w NPRH

o 6 projekt6w badawczych rozwojowych z NCBR
o 1 projekt TEAM z FNP.

W 2013 roku wykonano jedena6cie prac badawczo-uslugowych zleconych pzez inne podmioty na

kwotg 149 403 zl.

W 2014 roku zostala pzyznana z MN|SW dotacja celowa na finansowanie koszt6w zwiqzanych
z restrukturyzacjq w latach 2014-2016 na Wydziale Biologiczno-Chemicznym w wysoko6ci ogolem
2 000 000 zt.

W 2013 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo?yl do MN|SW 6 wniosk6w o finansowanie lub

dofinansowanie planowanych zakup6w aparatury naukowo-badawczq na 2014 rok na lqcznq kwotg
10 078 000 zl. W roku 2013 zostala pzyznana dotacja celowa w wysoko5ci 1600000 zl na

finansowanie koszt6w realizacli inwestycji w zakresie zakupu aparatury naukowo-badawczej
stanowiqcej du2q infrastrukturg badawczq pn.: 

"System 
detekcji propagacji wzbudzefi opto-

magnetycznych" na Wydziale Fizyki.

W 2014 roku zostala pzyznana dotacja celowa w wysokoSci 450 000 zl z pzeznaczeniem na

dolinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwq ,,Modemizacja system6w bezpieczeristwa sieci
komputerowej Uniwersytetu w Bialymstoku".

l-qczna warto6i aparatury naukowo-badawczej zakupionej w 2013 roku, niezale2nie od 2rodel
finansowania, wynosila 3 760 500 zl, z czego pzypada na:

. Wydzial Biologiczno-Chemiczny - 2 144 700 A
w tyn BioNanoTechno

. Wydzial Fizyki

- 184000021
- 1611 7002l.

Warto6i aparatury zakupionej w 2014 roku wynosi 11 232 000 zl i dotyczy:
o Wydzialu Biologiczno-Chemicznego - 11 217 200 zl

- 14 800 zl. Wydzialu Fizyki
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W 2013 roku do Fundacji na eecz Nauki Polskiei zlo2ono piqi wniosk6w o stypendium START dla

mlodych naukowc6w, z czego pzyznano jedno stypendium naukowe na kwotg 28 000 zl na Wydziale

Prawa.

W 2013 roku Uniwersytet w Bialymstoku do2yl do UzQdu Patentowego RP osiem zgloszei
patentowych (lnstytut Chemii - 6, Instytut Informatyki - 1, Wydzial Fizyki - 1) W 2013 roku zostaly

udzielone dwa patenty na zecz Uniwersytetu w Bialymstoku:

. ,,Zastosowanie analog6w saponiny OSW-1 o uproszczonei budowie wykazujqcych

dzialanie cytotoksyczne" P.387235 (lnstytut Chemii),

o ,,Spos6b otzymywania wolnych od admin metalopochodnych z zastosowaniem

immobilizowanego regenta polimerowego' P.391757, (lnstytut Chemii).

W 2014 roku Uniwersytet w Bialymstoku zlo2yl do Uzgdu Patentowego RP dwa zgloszenia patentowe

(lnstytut Chemii - 1, Wydzial Fizyki - 1). R6wnie2 w 2014 roku zostalo zlozone jedno zgloszenie

patentowe z Wydzialu Fizyki do Europejskiego Uzqdu Patentowego EPO.

5.2 Rozw6j naukowy

Uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania
Uniwersytet w Bialymstoku posiada 10 uprawnien do nadawania stopnia doktora i5 uprawniei

do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
o 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,
o Wydzial Ekonomii i Zarz$zania od 1990 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

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

humanistycznych w dyscyplinie jgzykoznawstwo.

o Wydzial Filologiczny od 2006 r. do nadawania stopnia naukowego doklora nauk

humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

o Wydzial 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 dyscyplinie historia.

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

nauk spolecznych w dyscyplinie socjologia,

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

w dyscyplinie prawo.

o Wydzial Pedagogiki i Psychologii od 1995 r. do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

humanistycznych (od 2013 r. nauk spolecznych w dyscyplinie pedagogika).

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

prawnych w dyscyplinie prawo.

o Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania od 2002 r. do nadawania stopnia

habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia,

. Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2010 r. do nadawania stopnia

habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

o Wydzial Historyczno-Socjologiczny od 2010 r. do nadawania stopnia

habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

naukowego doktora

naukowego doktora

naukowego doktora
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o Wydzial Biologiczno-Chemiczny od 2014 r. do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia,

Stopnie i tytuly naukowe

Tabela 27, Stopnie naukowe nadane pnez uprawnione jednoslki UwB w roku akadenickim 2U3nU4
(do 31.07.2014.2u14 r.

Jednostka orqanizacvina Doktoraty Habilitacie

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 7 1

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania 5 J
Wydzial Filologiczny 12

Wydzial Fizyki

Wydzial Historyczno-Socjologiczny 7 5

Wydzial Pedaqoqiki i Psycholoqii 3

Wydzial Prawa 18 I
RAZEM 53 18

Tabela 26. Stopnie itytuly naukowe uzyskane pzez pracownik6w UwB w roku akademickim 2013/2014
do 31.07.2014 r.

Jednostka
organrzacyJna

o

E

o

Doktoraty

'd

'r

Habilitacie

;
6

=

.q
6

R

=

.q
K

Wydzial Biologiczno-Chemiczny 6(1) 6(1) 3 1 2

Wvdzial Ekonomii i Zazadzania
Wydziat Filologiczny 5 1 6 o 1

Wydzial Fizyki 1 1

Wydzial H istoryczno-Socjologiczny 1(1) 1n 3
,)

1

Wydzial Matematyki i Informatyki 5 5 1 1 1

Wydzial Pedagoqiki i Psycholoqii 5 A
1 1 1

Wydzial Prawa 1 3 J L

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

Studium Praktycznei Nauki Jezyk6w Obcych 1 1

RAZEM 25(21 17t21 8 17 6 11 I
(..,) w tym pracownik niebqdqcy nauczycielen akademickim
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Tabela 29. Konferencje organizowane przez wydzialy

Wydzial
Katedra

Konferencje
Miedzynarodowe

Konferencje
krajowe

Konferencje
studenckie

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Biologiczno-Chemiczny 0 I 2 1 0

Ekonomii i Zanadzania 1 1 5 7 J 1

Filologiczny 3 3 I 10

Historyczno-Socjologiczny 1 6 ? 1

Fizyki 1 0 0 0 0 0

Matematyki i Informatyki I 1 0 0 1 1

Pedagogiki i Psychologii 0 0 6 6 7 z

Prawa q a
11 v Y 10

Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie 1 1 0 0 0 1

Katedra Teologii Katolickiej 1 4 5
.t

0 0

Katedra Teologii Prawoslawnej 0 1 z 0 0 0

Razem 19 21 43 40 27 19
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6. Wspolpraca z zagranicq

6.1 Migdzynarodowa wsp6lpraca naukowa

Uniwersytet w Bialymstoku ma podpisanych 58 um6w o wspolpracy naukowej z partnerami

zagranicznymi. Zostala tez zawarta umowa o utwozeniu Sieci Uniwersytet6w Pogranicza, pomigdzy '10

dolychczasowymi partnerami wspolpraculqcymi z Uniwersytetem w Bialymstoku. Zawarte zostaly tak2e
2 umowy o wspolpracy edukacyjnej, dotyczqce rekrutacji student6w zagranicznych na studia w jqzykach

obcych oferowanych pzez Uniwersytet w Bialymstoku oraz polsko-amerykahskie porozumienie

o wspolpracy na rzecz rozwolu o charakteze biznesowym, spolecznym inaukowym.
W roku akademickin 201312014 zostaly podpisane umowy z podanymi ni2ej partnerami:

o Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Slu2by Cywilnej pzy Prezydencie Federacji
Rosyjskiej Filia w Smolensku (Rosja): 2013, Wydzial Prawa;

r The British Law Centre, Juris Angiae Scientia Ltd (Wielka Brytania): 2013, Wydzial Prawa;

o Migdzynarodowy Instytul Prawa w Moskwie (Rosja): 2013, Wydzial Prawa;
. Saratowska Pahstwowa Akademia Prawa (Rosja): 2014, Wydzial Prawa;

r Kostromski Uniwersytet Paistwowy im. N. A. Niekrasowa (Rosja): 2013, Wydzial Pedagogiki
iPsychologii;

. Miedzynarodowy Paistwowy Uniwersytet Ekologiczny im. A. D. Sacharowa (Bialoru6): 2014,

Wydzial Biologiczno-Chemiczny;
. Kirowogrodzki Narodowy Uniwersytet Technicznym (Ukraina): 2014, Wydzial Hisloryczno-

Socjologiczny;
o Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Grigorija Skoworody w Perejaslawiu-Chmielnickim

(Ukraina): 201 4, Wydzial Historyczno-Socjologiczny;
. Siei Uniwersytet6w Pogranicza SUP: 2013, umowa w sprawie podjgcia partnerskiej wsp6lpracy

w zakresie prowadzenia badai naukowych, ksztalcenia studentow itp.;

r Global Education Associates Ltd (Wielka Brytania): 2014, porozumienie o wspolpracy
ed u kacyjnej;

o Eu-Med Consulting (Egipt): 2014, umowa o wsp6lpracy edukacyjnej;
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o Central European Institute, Quinnipiac Univerity Connecticut: 20'13, polsko-amerykaiskie

porozumienie o wspolpracy w ramach Klastra Otoczenia Biznesu, Wschodniego Klastra

Budowlanego, Klastra Marek Turystycznych,

6.2 Wymiana osobowa

Zrealizowanych zostalo 869 wyjazd6w stu2bowych w nastgpujqcych celach:

o na konferencje naukowe - 253 (w tym 4 student6w);

. naukowo-badawczych - 392 ( w tym 22 student6w);

o prowadzenie zajgc na Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym w Wilnie - 224.

Najwigcej wyjazd6w bylo do nastqpujqcych kraj6w: Litwa, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Wlochy, Wielka

Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, BialoruS.

Uniwersytet w Bialymstoku go5cil 69 cudzoziemc6w z Bialorusi, Rosji, Ukrainy, Stan6w Zjednoczonych,

Czech, Wielkiej Brytanii, Litwy, Japonii, Wqgier, Francji, Holandii, Niemiec, Turcji, Hiszpanii, Austrii,

w tym:
. w ramach um6w- 26,

o na zaproszenia - 43.

W roku akademickin 201312014 na Uniwersytecie w Bialymstoku pzebywalo:

o 2 obywateli Federacji Rosyjskiej i 1 obywatelka Litwy na studiach doktoranckich: stypendy6ci

Rzqdu RP oraz 2 obywatelki z Republiki Biatoru6,

o 1 Laureat Nagrody Lwa Sapiehy.

6.3 Projekty badawcze realizowane pzez UwB

r ,,Studies of Ga- inadiation driven magnetization reorientation transitions in Co-based

nanostructures" - Program Dzialari Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy o wspolpracy

naukowej i technicznej migdzy Rz4dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzqdem Republiki

Francuskiej z 1966 r. Kierownik prac: prof. dr hab. Andzej Maziewski, Wydzial Fizyki, Czas trwania
projektu: 01 .01 ,2012-31 ,12,2013.

. SEAGULL - ,Smart Educational Autonomy through Guided Language Leaming. The online

platform for guided language exchange" - w ramach Programu Comenius. Kierownik prac: dr Anna

Maria Harbig, Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w Obcych. Czas trwania projektu: 01.11.2012-

31.10.2015.
. ,,Nowe rodziny funkcji specjalnych wielu zmiennych oraz ich wlasno6ci" w ramach Polsko-

Czeskiego Programu Wykonawczego. Kierownik prac: dr Tomasz Czy2ycki, Wydzial Matematyki

i lnformatyki. Czas trwania projektu: 01.01.2013-31.12.2014.
. "Wspolpraca, badania i rozw6j na zecz Teleskopu Einsteina" - ASPEM - PER ASPERA AD

ASTM. Kierownik prac: dr hab. Piotr A. Jaronowski, prof, UwB, Wydzial Fizyki. Czas trwania

projektu: 04.06.201 3-03.06.201 6.

o "MUSic performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion

and mutual recognition of profile - MUSA" w ramach programu LLP-Leonardo da Vinci, Kierownik

prac: dr Beata Bocwiriska-Kiluk, Wydzial Pedagogiki i Psychologii. Czas tnrvania projektu:

01,01,201 4-31 12,2015.

6.4 Program LlP-Erasmus

Rok akademickim 201312014 jest pigtnastym rokiem uczestnictwa naszej Uczelni

w programie Erasmus. Uniwersytet w Bialymstoku olrzymal z budZelu programu LLP-Erasmus

zazqdzanego pzez Komisjg Europejskqgrant w lqcznej wysoko5ci 395 047,00 EUR, w tym:

. 212215 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy na studia (SMS);

. 97 906 EUR z pzeznaczeniem na wylazdy na praktykg (SMP);
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. 29 650 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajgi dydaktycznych
(sTA);

. 19 456 EUR z pzeznaczeniem na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT);

. 35 820 EUR z pzeznaczeniem na organizacjg wymiany sludent6w i pracownik6w (OM).

Wyjazdy student6w na studia (SMS), prakgki (SMP) i pnyjazdy student6w zagranicznych
W roku akademickin 201312014 w ramach Programu LlP-Erasmus uczelnia ma podpisane umowy
bilateralne ze 122 uczelniami partnerskimi z Europy.

Na studia za granicg w ramach Programu LlP-Erasmus wyjechalo 77 studentow UwB. Srednia dlugo66
pobytu pzypadajqca na studenta wyniosla ok. 6,5 miesiqca. Na praktyki wyjechalo 49 student6w.
Pzewa2aly pobyty 3-miesigczne, ale byly te2 wyjazdy dlu2sze, trurajqce od 6 do 9 miesigcy. Na nasz

uniwersytet pzyjechalo lqcznie 71 student6w zagranicznych, W ramach programu LLP-Erasmus
pzyjechalo 54 student6w. 17 os6b pzyjechalo jako ,,free-mover" (poza programem LlP-Erasmus). Na

caly rok akademicki pzyjechalo 39 student6w. W semestze zimowym studiowalo lqcznie 61 student6w
(w tyn 22 tylko w semestze zimowym), w semestze letnim: 49 student6w (w tym 10 tylko na semestr
letni). WSr6d przyje2d2alqcych student6w bylo 38 kobiet i 33 mqhczyzn.

Tabela 30. Wyjazdy ipzyjazdy studentow

Niezale2nie od otzymanego grantu z UE ni2ej wymienione wydzialy dofinansowaly wyjazdy student6w
ze swoich bud2etow kwotq:

. 226 EUR -Wydzial Pedagogiki i Psychologii,
c 7202,74 PLN - Wydzial Filologiczny,
r 300 PLN - Wydzial Fizyki.

Wydzial SMS

- wyjazdy
sludenl6w na

studia

SMP

- wyjazdy student6w
na praktyki

Pzyjazdy student6w
na studia

Biologiczno-Chemiczny :

- biologia

- cnemta

0 4 5

0
0

1

3

0
5

Ekonomii i Zazadzania 20 12 20

Filologiczny:

- filologia angielska

- filologia francuska

- filologia polska

i kulturoznawstwo

- filoloqia rosyiska

23 11 Z

12
|\

a

7

n

0
7
2

2

0
0

0

Fizyki 0 1 0

Historyczno-Socjologiczny:

- histona

- socioloqia

6 2 z
4

2 0

n

2

Malemalyki i Informatvki 0 0 0

Wydzial Ekonomiczno-
Informatyczny w Wilnie

a 0

Pedagogiki i Psychologii 5 3 11

Prawa 21 14 31 ( w tym 17 ,,free-
mover")

Razem: 77 49 71
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Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajgd dydaktycznych (STA)

W roku akademickim 2013/14 odbylo sig 38 wyjazdow nauczycieli akademickich naszego uniwersytetu

z wykladami do uczelni partnerskich. Pzyjechato 14 nauczycieli zagranicznych uczelni

31. Wviazdv i przviazdv nauczycieli akadenickich w celu

Wydzial STA - wyjazdy nauczycieli

akademickich

Pnyjazdy nauczycieli

akademickich

2013t2014 2012t2013 201312014 2012t2013

Biologiczno-Chemiczny:

- bioloqia 0 0 1 0

Ekonomii i Zarzqdzania ) 2 1 0

Filologiczny:

filologia angielska

filologia polska

3 11 0 t

1

1

I
0

0

0
n

Historyczno-Socjologiczny:

- historia

- sociolooia

10 15 2 1

7

3

7
8

)
0

1

0

Matematyki i Informatyki:

- matematyka 3 1 0 0

Pedagoqiki i Psychologii 3 3 1

Prawa 17 11 I 11

Razem: 38 43 14 15

Tabela

Na realizacjg indywidualnych wyjazd6w kadry dydaktycznej (STA) UwB otzymal z Agencji Krajowej

grant w wysoko5ci 29 650 EUR. Zostalon w calo6ci wykozystany.

Wyjazdy pracownik6w w celach szkoleniowych (STT)

W roku akademickim 2013/14 27 pracownikow uczelni wyjechalo w celach szkoleniowych do instytucji

znajdujqcych sig w Unii Europejskiej. Na Wydzial Prawa pzyjechalo 2 pracownikow

32. Wviazdv i pnviazd uczelni w celach

Wydzial/Jednostka STT-wyjazdy pracownik6w

w celach szkoleniowych

Pzyjazdy
uczelni za

pramwnik6w

cranicznych/

2013t2014 201212013 201312014 201212013

Biologiczno-Chemiczny:

- bioloqia 1 0 0 0

Ekonomii i Zarzqdzania 1 1 0 0

Filologiczny:

- filologia polska

- bibliotekoznawstwo

7 0 0

2

7

0

0

0

0

0

Historyczno-Socjologiczny:

- historia

- socioloqia

5 7 0 0

J
2

4

3

0
0

0
0

Pedaqoqiki i Psycholoqii 2
,)

0 0

Prawa 6 n 2 0

SPNJO 5 A 0 0

DPMiWZ 1 3 0 1

Razem: 27 27 n
1

Tabela
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Na realizacjq wyjazd6w pracownik6w w celach szkoleniowych (STT) Uczelnia otzymala z Agencji

Krajowej grant w wysoko6ci 19 456 EUR. Zostal on w calo6ci wykozystany.

0rganizacja wymiany student6w i nauczycieli
Na dofinansowanie dzialai zwiqzanych z organizacjq wymiany student6w i pracownik6w (OM) Uczelnia
otzymala z Unii Europejskiej grant w wysoko5ci 35 820 EUR.

7. Biblioteka, wydawnictwa

7.1 System biblioteczno-informacyjny

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Bialymstoku sklada sig z 12 bibliotek: z Biblioteki
Uniwersyteckiej im. Jezego Giedroycia oraz 11 bibliotek wydzialowych i instytutowych.

Stan faktyczny ksiggozbioru systemu biblioteczno-informacyjnego to 952 799 wol. (stan na 30 czerwca
2014 r.). Zbiory bibliotek wydzialowych oraz instytutowych licz4 359 489 wol. a zbiory Biblioteki
Uniwersyteckiej wraz z Kolekcjq Humanistycznq 593 310 wol, W omawianym roku akademickim sied
biblioteczna UwB zgromadzila |qcznie 27 348 egzemplazy, w tym Biblioteka Uniwersytecka
zewidencjonowala 15 094 wol., pozyskujqc m. in. z zakupu 3 351, z wymiany 1 744, z dar6w 3018.
Biblioteki wydzialowe prenumerujq lqcznie 538 tytul6w czasopism: 482 krajowych i 56 zagranicznych.
Biblioteka Uniwersytecka prenumeruje 163 tytuly czasopism krajowych i 10 zagranicznych, ponadto

otzymuje 148 tytulow z wymiany oraz 146 tytul6w z dar6w. Uniwersytet w Bialymstoku w pzeciqgu
dwoch ostatnich lat zaprenumerowal 7 tytul6w specjalistycznych baz online oraz jednq bazg CD
w dostgpie lokalnym. Wydatki zwiqzane z zakupem baz danych onJine pzeznaczonych dla wszystkich
jednostek (interdyscyplinarne) sfinansowala Biblioteka Uniwersytecka w kwocie 98 484,66 zl, natomiast
specjalistyczne bazy danych wsp6lfinansowane byly ze Srodk6w wydzial6w (Wydzial Ekonomii
i Zazqdzania 15256,66 zl; Wydzial Prawa 13255,03 zl). W latach 2013-2014 Uniwersytet
w Bialymstoku kontynuowal uczestnictwo w 15 konsorcjach, 7 z nich finansowanych pzez uczelniq
(50%) i MN|SW (50%), natomiast 8 og6lnopolskich licencji akademickich w pelni sfinansowanych pzez
MNISW, gdzie pracownicy naukowi oraz studenci UwB majq bezplatny dostgp do najwa2niejszych
publikacji naukowych na Swiecie w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (program realizowany ze
6rodk6w finansowych MN|SW). Na bazy (w konsorcjach) w pzeciqgu dw6ch lat 2013-2014 Uniwersytel
w Bialymstoku wydatkowal tqcznie 230 928,48 zl: 2013 rok - 110 470/7 zl, 2014 rok - 120 457 ,71 zl
(Biblioteka Uniwersytecka 39 693,56 zl; Instytut Chemii - 123 671 ,04 d; Wydzial Ekonomii
i Zazqdzania - 25863,86 zl: Wydzial Fizyki - 41700,02 zl). Ponadto Biblioteka Uniwersytecka
prenumeruje dostgp onJine do interdyscyplinamych baz e-ksiq2ek (dostqp do ponad 420 000 pozycli):

ibukpl Wydawnictwa PWN oraz firmy EBSCO eBook Academic Subscnpfion Collection, kt6re zostaly
sfinansowane ze Srodk6w o96lnouczelnianych w kwocie 56 083,43 zl.

Wszystkie biblioteki uczelni kozystajq ze zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. W roku

sprawozdawczym pracownicy oddziafu opracowania BU pzy wsp6lpracy z bibliotekazami sytemu
systematycznie meliorowali uczelniany katalog centralny popzez: scalanie rekorddw bibliograficznych
oraz rekord6w zasobu, ujednolicanie hasel pzedmiotowych. Og6lem w bazach ALEPH systemu
biblioteczno-informacyjnego na koniec czerwca 2014 r. znajdowalo siq 391 629 rekord6w
bibliograficznych, kt6re rejestrowaly 865 475 egzemplazy. Jednocze5nie czynnie wspolpracowano
z og6lnopolskim katalogiem NUKAT, napelniajqc lego zas6b oraz uczestniczqc w wielu szkoleniach
z zakresu opracowania r62nego typu dokument6w. W lutym br. BU zakupila nowy seruer w zwiqzku
z planowanym pzejSciem na najnowszq wersjg u2ytkowanego systemu bibliotecznego, Aleph 22.

Konwersja baz na nowy senrer odbyla sig w lipcu br. W Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano prace

zlutiqzane z retrokonwersjq zbior6w Kolekcli Humanistycznel, na kt6re z projektu DUN zlo2onego do
MN|SW biblioteka otzymala dofinansowanie w wysoko6ci 146700 zl. W ramach projektu do konca
2014 r, zostanie opracowanych 25 000 egzemplazy wydawnictw zwartych. R6wnolegle opracowywano
ksiggozbi6r kolekcji Wypo2yczalni, poddajqc go szczegolowej selekcji majqc na uwadze optymalne
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warunki pzechowywania zbior6w oraz ewentualnq pzeprowadzkg do kampusu. W marcu z{o2ono

kolejny wniosek na opracowanie ksiggozbioru BU, kt6ry otzymal pozytywnqoceng

Czytelnie systemu biblioteczno-informacyjnego odwiedzilo ogolem 120 694 u2ytkownik6w, ktorym

udostQpniono 438277 egzenplazy (BU - 36531 odwiedzin, 93809 udostgpnieri). Biblioteka

Uniwersytecka kontynuowala we wszystkich czytelniach wypo2yczenia kr6tkoterminowe, z kt6rych

skozystato 993 os6b, Wpo|yczalap,l 905 wol. Ponadto w kwietniu 2014 r. uruchomiono tzw. czytelniQ

elektronicznq (eCzytelnia). Na wyznaczonych do tego celu komputerach w Czytelni Wolnego Dostepu

udostqpnia sig ponad 300 podrqcznik6w, skrypt6w i ksiqZek wykazujqcych w statystykach najwigkszq

liczbq wypoZyczeh (zvtlaszcza tytuly w malej liczbie egzemplazy w bibliotece). W okresie sesji

wydlu2ano czas otwarcia czytelri do godz. 21.00.

Biblioteki wydzialowe, opr6cz udostgpniania swoich zbior6w na miejscu, w wigkszo6ci prowadzq

rdwnie2 wypozyczalnie, Lqcznie w bibliotekach wydzialowych zarejestrowanych jest 17 704

u2ytkownikow, kt6zy w roku akademickim 201312014 wypo2yczyli 32 885 wol. Z ksiqgozbior6w

Wypo2yczalni bibliotek wydzialowych i instytutowych mogq kozysta6 wylqcznie studenci i pracownicy

tych jednostek, Liczba u2ylkownik6w zarejestrowanych w Wypo2yczalni Biblioteki Uniwersyteckiej

wynosi 7 884, a liczba wypo2yczonych pzez nich egzemplazy to 35 396. W Wypo2yczalni

Miqdzybibliotecznej BU zrealizowano 518 zamowieri. Opr6cz udostQpniania tradycyjnego (w czytelni,

wypo2yczalni) biblioteka zapewnia pracownikom naukowym oraz studentom uczelni dostgp online do

elektronicznych baz czasopism i ksiq2ek - og6lna liczba wej56 do baz w minionym roku akademickim

wyniosla 1 734 104 (w tym 595 603 odwiedzin Wydziat Biologiczno-Chemiczny), otwarto 887 952 strony

i pobrano 168 224 pelnych tekstow w formacie PDF. Bardzo du2o wyszukiwan odnotowala tak2e

Podlaska Biblioteka Cyfrowa - 124920.\Aa1qc na uwadze dalszy rozw6j zasob6w cyfrowych Biblioteka

Uniwersytecka zorganizowala testy kolejnych 24 baz danych, Na platformg Podlaskiej Biblioteki

Cyfrowej wprowadzono 2158 dokument6w, zar6wno wydawnictw zwartych, jak iczasopism W okresie

sprawozdawczym Pracownia Digitalizacji pracowala na potzeby Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej,

wykonywala bie2qce zam6wienia oraz skanowata ksiq2ki do eCzytelni i Repozytorium Uniwersytetu

w Bialymstoku. Wykonala 164230 skan6w dokument6w tradycyjnych onz 29 112 skan6w klatek

mikrofilmowych, Od lutego 2014 roku Pracownia Digitalizacji realizuje zadanie w ramach priorytetu 6

"Ochrona 
i cylryzaga dziedzictwa kullurowego', na ktore MK|DN pzyznalo dotaciq w wysokoSci

25 000,00 zl. W ramach projektu Pracownia Digitalizacji wzbogaci siq o nowy aparat fotograficzny idwa

obiektywy oraz komputer do obr6bki graficznej plik6w,

Oddzial Informacli Naukowej BU w ramach prac dokumentacyinych do wlasnych baz danych,

wprowadzil 5 280 rekord6w bibliograficznych. Pzeprowadzono przysposobienie biblioteczne w formie

tradycyjnej oraz on-line dla 2 342 student6w studi6w stacjonarnych. Szkolenla indywidualne

u2ytkownikow prowadzone byly pzez wszystkie biblioteki uczelni. OIN w omawianym okresie

odwiedzilo 3 243 u2ytkownik6w, kt6rym udzielono 4 046 ro2nego typu informacji. Pracownicy

pzygotowali 32 zestawienia cytowari na potzeby pracownik6w naukowo-dydaktycznych UwB.

W ramach dzialalno6ci naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej kontynuowano cykl spotkai mlodzie2y szk6l

6rednich z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UwB Podlasie w badaniach naukowych (2 spotkania)

oraz spotkania Podlaskiego Forun Bibliotekany (5 spotkari), W obchodzonym Tygodniu Open Access

week w Polsce zorganizowano wyklad otwafty dostgp do publikacii naukowych. Kwestie prawne.

W kwietniu br, odbylo sie uroczyste otwarcie Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku. Do bazy RUB

zdeponowano ju2 1 554 dokumenty, jednocze6nie redaktorki RUB pzeprowadzily warsztaty

i szkolenia pracownik6w naukowo-dydaktycznych na szeSciu wydzialach. Na uruchomienie

repozytorium pracownicy BU pozyskali Srodki finansowe z MN|SW w wysoko$ci 36 000 zf. Srodki

finansowe z DUN, w kwocie 6400 zl, otzymano tak2e na wydanie material6w konferencyjnych

Bibtlntekaz uwolniony - deregulacja czy degradacja?. W marcu 2014 ponownie aplikowano o Srodki

finansowe na dzialalno6i upowszechniajqcq naukq, dwa wnioski otzymaly ocenq pozytywn4 W okresie

sprawozdawczym pracownicy systemu aktywnie uczestniczyli w konferencjach naukowych i szkoleniach
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z zakresu bibliometrii, prowadzenia instytucjonalnego repozytorium oraz wspominanych ju2 szkoleniach

Centrum NUMT. W tym okresie wydali 13 publikacji. Jedna osoba otzymala stypendium Ambasady
Japoiskiej na kurs jqzykowy w Japonii.

W czerwcu br, odbylo sig spotkanie dyrektor6w Bibliotek Uniwenytet6w Sieci Pogranicza, podczas

ktdrego dyskutowano o mo2liwo5ciach wsp6lpracy w zakresie: zamieszczania na stronie internetowej
informacji o bibliotekach sieci i ich zasobach, nieodplatnej wymiany publikacji naukowych, wypo2yczeh
miqdzybibliotecznych pomiqdzy bibliotekami sieci, organizowania wymiany, praktyk zawodowych dla
pracownik6w oraz udzialu i wsp6lorganizowania konferencji naukowych.
Biblioteka Uniwersytecka prowadzila dzialalno6i kulturalnq i promocyjn4 W grudniu ub.r. odbyla siq
promocja katalogu - ,Gabinet Prezydenta Ryszada Kaczorowskiego: ekspozycja w Bibliotece
Uniwersyteckiej im. Jezego Giedroycia w Bialymstoku', wydanego z inicjatywy pracownik6w BU we
wspolpracy z Miqdzynarodowym Stowazyszeniem Bialostoczan, pzy wsparciu finansowym Prezydenta
Miasta Bialegostoku oraz Rektora UwB. Podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano Tydziei Kultury
Japoiskiej pzy wsparciu finansowym Wydziafu Prawa UwB oraz Uzgdu Mielskiego w Bialymstoku.
Biblioteka Uniwersytecka czynnie uczestniczyla w Xll Festiwalu Nauki i Sztuki. Odbyty sig te2 wyklady
m.in. z okazji Miqdzynarodowego Dnia Jqzyka Ojczystego i Swiatowego Dnia Poezji, spotkania
autorskie, spektakle i promocje ksiq2ek. W omawianym roku akademickim otwarto szeSi wystaw oraz
oprowadzono po gmachu biblioteki 22 grupy (goScie z zagranicy i kraju odwiedzajqcy naszq uczelnig,
mlodzie2 szkolna), Po raz pierwszy pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej byli wsp6lorganizatorami
o96lnopolskiej akcji ,,Odjazdowy Bibliotekaz" promujqcej biblioteki i czytelnictwo oraz zdrowy styl 2ycia.
Zorganizowano dwa kiermasze taniej ksiq2ki, a pozyskane pieni4dze pzeznaczono na zakup
podrqcznik6w do kolekcji Wypo2yczalni.

W BU kontynuowano uslugg,,Zapytaj bibliotekaea", profil biblioteki na porlalu spoleczno6ciowym
Facebook. Z du|ym powodzeniem na slronie BU funkcjonuje usluga ,,Zaproponuj kupno
ksiq2ki/czasopisma".

W calym systemie biblioteczno-informacyjnym UwB zatrudnionych jest 94 pracownik6w bibliotecznych,
w tym 51 w Bibliotece Uniwersyteckiej, 43 w bibliotekach wydzialowych i instytutowych oraz 3
informalyk6w. Dodatkowo dzialalno6d merytorycznE biblioteki wspomagali wolonlariusze studenci
kierunku bibliotekoznawstwo (7 osob) oraz wolontariusze projektu ,,Wolontariat dla kultury - kultura dla
wolontariatu" (2 osoby).

7.2 Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
W roku akademickin 201312014 opublikowano 68 tytut6w, w tym: 38 monografii o objgtoi;ci 782 ark.

wyd. i lqcznym nakladzie 7500 egzemplazy; 30 numer6w czasopism o oblgtoSci 420 ark. wyd.

i w nakladzie &190 egz.

Warto66 wydanych monografii wyniosla (wedlug koszt6w produkcji) - 325 350 zl (Sredni koszt wydania
jednego tytulu - 8 561 zf).

Warto6d wydanych czasopism wedlug koszt6w produkcji wyniosla - 200 409 zl (i;redni koszt wydania
jednego numeru - 6680 zl).

W omawianym okresie rozdysponowano nieodplatnie 11 170 egz. na kwotQ 380 743 zl, w tym:
o do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jezego Giedroycia pzekazano 1515 egz. o warto5ci

52780 zl,
. do bibliotek wydzialowych, instytut6w, dziekanom, egz. aulorskie, egz, obowiqzkowe, ISBN -

9655 egz. o wartoSci 327 963 zl.
W omawianym okresie wydano nastgpujqce czasopisma: ,Archeus'(nr 14 /2013), ,,Pogranicze. Studia
Spoleczne" (nr 21,2212013),,,Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" (nr 2712012; nr 32, 33, 34,
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35t2013;nr3612014),,,Optimum Studia Ekonomiczne" (512012;6uol. 112012,6vol 212012);nr 1,2,3,
4,5,6/20'13),,,ldea" (nr 2512013),,,Bialorutenistyka Bialostocka" (nr 5/2013),,,Studia
Wschodnioslowiariskie" (nr 1212013), ,,Bialostockie Teki Historyczne" (nr 11120131, ,,Bialostockie

Archiwum Jqzykowe" (nr 13/2013), ,,Linguodidactica" (nr 1712013\,,,Rocznik Teologii Katolickiej" (nr

12t2013),,,Elpis" - czasopismo Katedry Teologii Prawoslawnei, (nr 2712013),,Biatostockie Studia

Literaluroznawcze" (nr 4/2013), ,,Parela" - czasopismo Wydzialu Pedagogiki i Psychologii (nr 1120141,

,,Miscellanea Historico-luridica" nr 1212013,,,Studia Podlaskie" (nr 2112013).

W omawianym okresie (do 31 lipca 2014 r.) spzedano 1 548 egz. o wartoSci 23 8% zl.

Oficyna wydawnicza Uniwersytetu w Bialymstoku w roku 20013/2014 uczestniczyla w o96lnopolskich

targach ksiq2ki naukowej:
. XVll Poznafrskie Dni Ksiq2ki Naukowej,9-1I pa2dziernika 2013 r, w Poznaniu,

o Ogdlnopolskie Targi Ksie2ki, 24-27 pa2dziernika 2013 r. w Krakowie

. Miedzynarodowe Targi Ksiq2ki w Bialymstoku, 11-13.04.2014 r. w Bialymstoku.

o Warszawskie Targi Ksiq2ki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA, 22-24 nala 2014 r '

Wydawnictwo Temida
W roku akademickin20l3l20l4 nakladem Wydawnictwa Temida 2 ukazalo siq 16 pozycji

Opublikowano migdzy innymi dwie ksiq2ki profesorskie oraz jednq rozprawe habilitacyjn4 a tak2e

ksiggg jubileuszowq dedykowanq Profesorowi Walerianowi Sanetze. Podkre6lid nale2y, 2e w6r6d

wymienionych dziel sq ksiq2ki w jgzykach obcych - pozycje w jqzyku angielskim oraz rosyjskim, a tak2e

kolejne zeszyty czasopism Studia luridica Agraria i Bialostockie Studia Prawnicze. Ponadto

Wydawnictwo podjglo siq wydawanla nowego czasopisma w jgzyku angielskim - Biatystok Volumes on

Law & Culture (w ramach tej serii ukazaly siq ju2 dwa numery).

Ponadto Wydawnictwo Temida 2 uczestniczylo w roku akademickim 201312014 w akcji ,,Tania ksiq2ka",

skierowanej do studentow kozystajEcych z pomocy materialnej w formie stypendi6w socjalnych

W ramach programu 26 uczestnik6w nabylo po promocyjnych cenach 13 podrgcznik6w i 22 ksiq2ki, na

lqcznq kwotg 634,20 zl. Wydawnictwo wspieralo tak2e Wydzial Prawa popzez pzekazanie nagr6d

ksiqZkowych i upomink6w w licznych konkursach i wydazeniach promocyjnych.

Wydawnictwo Trans Humana
W roku akademickin 201312014 opublikowano 14 monografii o objgto5ci 249 ark wyd i lqcznym

nakladzie 3370 egzemplazy. Nieodplatnie rozdysponowano 1270 egz.'. Biblioteka Uniwersytecka im.

Jezego Giedroycia, Biblioteka Wydzialu Pedagogiki i Psychologii, Biblioteka Wydzialu Biologiczno-

Chemicznego, dziekani wydzial6w, egz. obowiqzkowe, egz. autorskie, egz. promocyjne.

W omawianym okresie spzedano 943 egz, publikacji na kwotq 14141 zl.

W ramach akcji ,,Tania Ksiq2ka" spzedano 73 egz, ksiq2ek na kwotg 365 zl (po zastosowaniu rabalu).

Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana w rcku 201312014 uczestniczylo w o96lnopolskich targach

ksiazki naukowej:
- XVll Poznariskie Dni Ksiq2ki Naukowei, 9-11 pa2dziernika 2013 r. w Poznaniu,

- Og6lnopolskie Targi Ksiq2ki, 24-27 pa2dziemika 2013 r. w Krakowie,

- Miqdzynarodowe Targi Ksiq2ki w Bialymstoku, 11-13.04.2014 r. w Bialymstoku,

- Warszawskie Targi Ksiq2ki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA w dniach 22-24 nla2014 r.

8, Organ izacj a i zarzqdzanie U niwersytetem

8.1. Dzial Informacji i Promocii

Dzialalno$f promocyina w roku 2013/201 4 uiqzana byla pzede wszystkim z prowadzeniem akcji

rekrutacyjnych na terenie wojew6dztwa podlaskiego i- wzorem ubieglego roku - poza granicami kraiu

oraz pzygotowaniem kolejnych edycji material6w informacyjno-promocyjnych, r6wnie2 w wersji

angielskiej i rosyjskiej,
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Uniwersytet zaprezentowal sie takze po raz drugi na Pikniku Naukowym w Warszawie - najwigkszej
imprezie popularyzujqcej naukg w Polsce. Byl te2 organizatorem - wsp6lnie z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego - imprezy promujqcej kierunki matematyczno-pzyrodnicze w Bialymstoku.

a) Targi i wyjazdy rekrutacyjno-promocyjne
Od jesieni do po2niel wiosny pracownicy DliP aktywnie uczeslniczyli w targach edukacyjnych. We
wze6niu minionego roku reprezentowali UwB na najwigkszych targach edukacyjnych w naszym
mie6cie - Salon Matuzyst6w ,,Perspektywy", a nastgpnie w bialostockich szkolach oraz regionie, m.in,

w Sokolce, Bielsku Podlaskim, Hajn6wce, Wysokiem Mazowieckiem, Siemiatyczach, Grajewie, Lom2y,
Augustowie, Lapach, Siedlcach, Ostrolqce, Kolnie, Piszu, Michalowie, Sokolowie.
Brali te2 udzial w migdzynarodowych targach poza granicami Polski: w Mirisku na Bialorusi i w Kijowie
na Ukrainie. Ulotki rekrutacyjne i inne materialy promocyjne zoslaly przekazane Wydzialowi
Ekonomiczno-lnformatycznemu, kt6ry reprezentowal UwB na targach w Wilnie oraz wyslane do
ambasad iplacowek konsulamych, instytut6w polskich iinnych instytucji na Litwie, Bialorusi i Ukrainie.
W sumie, w minionym roku DliP rozdal ponad 10 tysiqcy ulotek z informacjami o kierunkach sludi6w
i podstawowymi zasadami rekrutacji, tak2e w wersji rosyjskiej i angielskiej,
b) Materialy informacyjno-promocyjne
DliP zredagowal, pzygotowal i wydal zaktualizowany informator o uniwersytecie w jqzyku rosyjskim
i angielskim oraz ulotki rekrutacyjne w lgzyku polskim i rosylskim. Wspolpracowal pzy wydaniu ulotek,
folder6w czy plakat6w dla: Dzialu Program6w Migdzynarodowych iWspolpracy zZagranic4 programu

Erasmus Plus, Biura Karier, Uniwersytetu Otwartego, IntroMed. Stwozyl strong intemetowq Sieci
Uniwersytet6w Pogranicza.
DliP wspdlpracowal pzy wydaniu gazety matuzyst6w ,,Eureka", kt6ra dotarla do wszystkich szk6l
ponadgimnazjalnych na Podlasiu.
c) Nasz Uniwersytet
W minionym roku ukazaly sig dwa numery,Naszego Uniwersytetu", w tym jeden specjalny, w wersji
polsko+osyjskiej na temat podpisywanej umowy Sieci Uniwersytet6w Pogranicza. Pismo trafia na
wszystkie wydzialy UwB, a takze do innych uczelni, wladz miejskich iwojew6dzkich, lokalnych medi6w,
Ksiq2nicy Podlaskiej ijej oddzial6w w regionie oraz bibliotek wszystkich szkol Srednich w Bialymstoku,
wojew6dztwie, a takZe do Biblioteki Narodowej.
d) Kierunek Wsch6d
W zwiqzku z ofertq edukacyjn4 skierowanq do mlodzie2y na Bialorusi, Ukrainie i Litwie, DliP
koordynowal udzial UwB w programie 

"Study in Poland". W jego ramach uczestniczyl
w zagranicznych targach (Mirisk, Kij6w) oraz aktualizowal dane na portal i do informatordw
drukowanych w jgzyku angielskim i rosyjskim.
e) Promocja nauki
Jesieniq DliP organizowal - na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2szego - imprezg
promujqcq nauki matematyczno-pzyrodnicze, w kt6rej uczestniczyli bialostoccy uczniowie (ponad 300
osob), W maju koordynowal imprezy UwB w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki iSztuki. Pzygotowal
prezentacjg og6lnouczelnianq w Auli Wydzialu Pedagogiki i Psychologii (stoiska, tak2e rekrutacyjne,

odpowiednie materialy promocyjne, m.in. plakaty, informowal o wydazeniu bialostockie szkoly, 1,5 tys.
odwiedzajqcych) oraz Dziefl Akademicki na Rynku Ko6ciuszki (namioty, stoiska, tak2e rekrutacyjne,
materialy informacyjne, itd.).

Pracownicy dzialu reprezentowali, razem z pzedstawicielami pigciu wydzial6w, Uniwersytet
w Bialymstoku na Pikniku Naukowym w Warszawie - najwigkszej imprezie popularyzujqcej naukg
w Polsce (ponad 150 tys. odwiedzajqcych).
DliP redagowat teksty, zamieszczone w informatoze ,,Oferta badawczo-wdro2eniowa UwB", wydanym
pzez Polskq Platformg Bezpieczef stwa Wewngtznego.
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8.2 Zanqdzanie projeKam i

W ramach wspierania rozwoju uczelni Dzial Zarzqdzania Prolektami w 201312014 roku bral udzial

w realizacji zadari malqcych na celu skuteczne wydatkowanie i rozliczenie Srodkow finansowych

otzymanych pzez uniwersytet na projekty o charakteze inwestycyjnym, edukacyjnym.

Pzygotowano i zlo2ono wnioski o dofinansowanie na nastqpujqce prolekty:

o na finansowanie koszt6w zwiqzanych z restrukluryzacjq Wydzialu Biologiczno-Chemicznego

(wartoS0 wniosku 3360000,00 zlprzyznana kwota dotacji 2 000 000,00 zl) iWydzialu Fizyki

1 140 00000 zl,

. ,Czas na sta2'(pzyznana kwota dotacji 2.352.490 zl) - udzial w pzygotowaniu i realizacji
projektu - prowadzenie biura projektu. Projekt,,Czas na sta2" nr POKL 04.01.01-00-141113

w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet lV,,Szkolnictwo wy2sze inauka"
Dzialanie 4,1 ,,Wzmocnienie i rozw6j potencjalu dydaktycznego uczelni oraz zwigkszenie liczby

absolwent6w kierunk6w o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy",

Poddzialanie 4.1.1,

r 
"Wzmocnienie 

potencjalu dydaktycznego uczelni". Realizacja projektu 1.04.2014-30.06.2015 r.

Warto66 projektu zgodnie z umowqo dofinansowanie 2 352 490,00 zl.

o Jdaptacja i zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 -2013,

Priorytet Vlll Regionalne kadry gospodarki Poddzialanie 8.1.2 Wsparcie procesow

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest realizowany

w okresie od 1.07.2014 roku do 30.09,2015 roku. Warto6d projektu zgodnie z umowq

o dofinansowanie 1 899 485,61 zl.

o powolanie, za po5rednictwem dziekan6w wydzial6w Matematyki i Informatyki, Fizyki oraz

Biologiczno-Chemicznego grupy roboczej do spraw pzygotowania projektu

og6lnouczelnianego w ramach Programu Horyzont 2020, grant6w Marii Sklodowskiej-Curie

Europejska Noc Naukowc6w. Opracowanie koncepcji projektu obeimujqcego dwa wydazenia
organizowane 26 wze6nia 2014 r. i 25 wze6nia 2015 r. polqczone

z promocjq nowego kampusu, Pzygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej

i wyslanie wniosku,
o pzygotowanie opisu czgSci prolektu dr. hab. Kzysztofa Szymariskiego, prof. UwB na konkurs

ogloszony pzez NCB|R Patent Plus, dotyczEcej posiadanego potencjalu, do6wiadczenia

i komercjalizacji wynik6w badai.
. rozpoczQcie dzialari w kierunku pzygotowania projektu na konkurs grant6w Marii Sklodowskiej-

Curie Innovative training networks z udzialem Wydzialu Matematyki

i Informatyki. Cel pzedsigwziqcia zaklada szkolenie naukowc6w i wyposa2enie ich

w innowacyjne umiejgtno6ci popzez mobilno6i migdzynarodowE i interdyscyplinarnq

w ramach migdzynarodowej grupy uniwersytet6w ze Slowacji, Wggier, Turcji, Hiszpanii, Woch
i ewentualnie Niemiec. Wsp6lpraca w ramach opracowania wstqpnej koncepcji prolektu

i harmonogramu dzialari.

8.3 Systemy isieci informatyczne

Podstawowa dzialalno6i Dzialu System6w Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych obejmuje

obstugq najwa2niejszych system6w teleinformatycznych Uniwersytetu w Bialymstoku, w tym:

o obslugg systemdw komputerowych zwiqzanych z obslugq student6w USOS oraz lRK,

r obslugg system6w komputerowych isieci komputerowej administracji centralnej system kadrowo-

placowy i fi nansowo-ksiggowy,
. obslugQ sieci Internetowel oraz syslem6w i senrver6w intemetowych uniwersytetu, w tym sieci

szkieletowej Uniwersytetu,
. obsluge sieci telefonicznej icentrali telefonicznej,
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. bilansowanie zakup6w spzetu komputerowego, oprogramowania oruz system6w
teleinformatycznych; pzygotowanie specyfikacji pzetargowych w zakresie system6w
teleinformatycznych,

o bezpieczeistwo system6w teleinformatycznych.

Dzial wykonuje biezEce prace zwiqzane z obslugq najwa2niejszych system6w informatycznych na

uniwersytecie. Prace te obejmujq reakcjq na blgdy system6w informatycznych, pomoc u2ytkownikom
system6w informatycznych, aktualizacjg oprogramowania, naprawe ewentualnych awarii, itp.

Najwa2niejsze zadania dodatkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym:
o pzygotowanie i zlo2enie w 2013 r. wniosku o pzyznanie dotacji celowej w zakresie du2el

infrastruktury badawczej na realizacjq zadania inwestycyjnego pn, Modernizacja system6w
bezpieczenstwa sieci komputerowej Uniwersytetu w Bialymstoku. Uniwersytet uzyskal w 2014 r.

dotacjq w wysoko6ci 450000 zl na realizacjq tego zadania (Decyzja NR 1013/|A-LAN/2014).
Realizacja inwestycji pozwoli na unowocze5nienie systemu bezpieczeistwa teleinformatycznego
na uniwersylecie. Uruchomiona zostala procedura zam6wienia publicznego na dostawQ u.;.qdzefi
zwiqzany ch z rea I izacj E i nwestycj i,

o zmodernizowanie 25 komputer6w na potzeby kwestury i administracji centralnej. Pozwolilo to na
pzedlu2enie wykozystania istniejqcego na uczelni spzqtu. W pzypadku kwestury jest to jedyny

spos6b na poprawienie warunk6w pracy u2ytkownik6w. W tej chwili nowy spzgt nie mo2e byi
uzywany w kwestuze, ze wzgledu na brak zgodnoSci najnowszych system6w operacyjnych tych
komputer6w z oprogramowaniem wykozystywanym w uczelni do obslugi systemu finansowo-
ksiqgowego i systemu kadrowo-placowego,

. centrala telefoniczna zostala zmodernizowana i polqczona z kampusem; uruchomiono centralQ

telefonicznq i system telefoniczny na kampusie uniwersyteckim,
. uruchomiona zostala siec komputerowa w Kampusie, w tym uruchomiono polqczenie z sieciq

komputerowE Uniwersytetu, uruchomiono polqczenie sieci Kampusu z Intemetem, uruchomiono
siei bezpzewodowq w kampusie oraz pzylqczono jq do uniwersyteckiej sieci EDUROAM,

. wykonanie oprogramowania oraz uruchomienie systemu ,,Katalog potencjalu naukowo-
badawczego Uniwersytetu w Bialymstoku", dostgpnego w internecie pod adresem:
http://potencial,uwb.edu.pl/,

o pzygotowanie oprogramowania wstqpnej wersji systemu do obslugi ,,Kart osiqgnigi iwynik6w
pracy", dostgpnej pod adresem : http://karta.uwb,edu.pl/,

r pzygotowanie oprogramowania do systemu USOS, dostosowujqcego USOS do naszych
potzeb: wydruki umdw ze studentami oraz wydruki dyplom6w zgodnie ze wzorami UwB.

8.4 Zam6wienia publiczne

W roku akademickin 201312014 Dzial Zam6wiei Publicznych pzeprowadzil 54 postQpowania

o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawy, uslugi i roboty budowlane o warto6ci powy2ej 14 000
euro (od 16.04.2014 r. - powyZej 30 000 euro), w tym:
r 48 pzetarg6w nieograniczonych (w tym 38 dostaw, 8 uslug oraz 2 roboty budowlane),
. 1 zapytanie o ceng (dostawa),
o 3 zam6wienia z wolnej rQki (w tym 2 dostawy i 1 usluga),
. 2 zambwienia z dziedziny nauki (2 dostawy).

W wyniku rozstzygnigtych postqpowaf zostalo podpisanych 166 um6w, na og6lnq kwotq
48 789 011,22 zl brutto. Dzial Zam6wiei Publicznych udziela rownie2 niezbqdnych informacji
i wyjaSniei pzy proceduze udzielania zam6wiei poni2ej 30 000 euro.

Spozqdzony zostal plan zam6wieri na dostawy i uslugi w oparciu o zgloszone plany potzeb jednostek.

Plan stanowil podstawg do ustalenia harmonogramu postepowai zam6wieri w roku 2014.
Obecnie wszczqtych jest 13 postepowan.
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9. Finanse

9,1. Sprawozdanie z wykonania planu zeczowo-finansowego za 2013 rok

Pzychody ogolem w 2013 r. wyniosly 137.909,1 tys. zl. Najwiqkszq pozycjq pzychodowq byly dotacje

z bud2etu paristwa, stanowily one 58% pzychod6w og6lem. Pzychody z tytulu Swiadczonych uslug

edukacyjnych stanowily 14,5% pzychod6w, pzychody pozostale (obejmujqce migdzy innymi pzychody

z tytulu program6w UE) wyniosly okoto 8% pzychod6w, pzychody z dzialalno6ci badawczej - niecale

7o/o ptzychodow, za5 pozostale peychody operacyjne (do kt6rych zaliczamy miqdzy innymi

r6wnowarlo56 rocznych odpis6w amortyzacyinych $rodk6w trwalych sfinansowanych z dotacji) - niecale

12% pzychod6w. Najwigkszy udzial w kosztach og6lem majq wynagrodzenia - okolo 590/o otdz

ubezpieczenia spoleczne i inne 6wiadczenia - 140/0, uslugi obce - 4 o/0, amo yzacja - niecale 7%,

pozostale koszty rodzajowe - 5o/o orcz zuzycie material6w i energii - 5%

Tabela 33. Sprawozdanie z wykonania planu zeczowo-finansowego za 2013 rok

Dzial l. Rachunek zysk6w i strat w tys. zl

WYSZCZEGOLNIENIE

Plan po

znranacn na
2013 rok

Wykonanie za
2013 rok

1 ?

A. Pzychody z dzialalnoSci operacyjnej (02+23) 01 142213,6 137 307,7

Prrychody z podstawowej dzialalnoSci operacyjnej
(03+1'l+2'l+221

02 124 551,8 120 891 ,5

Pnychody og6lem z dzialalno6ci dydaktycznej (04+06+07+09) 03 115716,7 1 1 1 451,6

z tego

dotacie z bud2etu pahstwa 04 79 889,4 79 829,9

w tym dotacta podstawowa 05 78188,2 78188,2

Srodki z bud2et6w jednostek samozqdu terytorialnego lub

ich zwiazk6w
06 0,0 26,4

oolaty za Swiadczone uslugi edukacyine 07 22500,0 20017,2

w tym na studiach niestacionamych 08 19 002,0 15 975,0

pozostale 09 13327,3 11578,1

w tym Srodki pochodzqce ze 2r6del zagranicznych

oraz wsp6lfi nansowanie kraiowe
10 6 090,1 3887,2

Pzychody og6lem z dzialalno5ci badawczej
(12+1 3+14+1 5+17+18+19)

11 8 835,1 9145,2

z rego

dotacie na fi nansowanie dzialalno5ci statutowei 12 3192,3 3 514,0

Srodki na realizacjg projekt6w finansowanych pzez
Narodowe Centrum Badai i Rozwoiu

13 1 070,0 1257,1

Srodki na realizacjg projekt6w finansowanych pzez
Narodowe Centrum Nauki

14 2949,2 3144,8

Srodki na finansowanie wsp6lpracy naukowej z zagranicq 15 260,6 87,5

w tym Srodki pochodzqce ze 2r6del zagranicznych,

niepodlegaiace zwrotowi
16 65,2 45,3

spzeda2 pozostalych prac i uslug badawczych

i rozwoiowych
17 210,0 149,4

Srodki na realizacjq program6w lub pzedsigwziqi

ustanowionych pzez ministra wla6ciwego do spraw nauki
18 853,0 787,6

pozostale 19 300,0 204,8

w tym Srodki pochodz4ce ze 2r6del zagranicznych

oraz wsp6lfinansowanie kraiowe
20 300,0 204,8

5l
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Pzychody oqdlem z dzialalno6ci oospodarczei wyodrebnionei 21 0 0

Koszt wytwozenia Swiadczei na ootzeby wlasne iednostki 22 0,0 294,7

Pozostale pnvchodv (24+25) ZJ 17 661,8 16 416,2

Pzvchody ze spzeda2y towarow i material6w 24 100,0 28,9

Pozostale ozychodv operacyine (26+27) 25 17 561,8 16 387,3

z tego

zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 26 60,0 0,0

inne pozostale pzychody operacyine 27 17 501 ,8 16 387,3

w tym

r6wnowarto6i rocznych odpis6w amortyzacyjnych

Srodk6w trwalych oraz warto5ci niematerialnych
i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych,
a takZe otzymanvch nieodplatnie z innvch 2r6del

28 I560,7 I094,0

pzychody z likwidacji Srodk6w trwalych, Srodk6w

trwalych w budowie, wartoSci niematerialnych

i prawnych oraz korekty odpis6w aktualizujqcych
wartoS6 niefinansowych aktyw6w trwalych

29 10,0 1,0

Cd. Dzialu l. Rachunek zysk6w i skat w tys. zf

WYSZCZEGOLNIENIE Plan po

zmtanacn na

2013 rok

Wykonanie

za 2013 rok

2
B. Koszty dzialalnosci operacyjnej (31+59) 30 145 299.8 14088/..2

Koszty podstawowej dzialalno6ci operacyjnej (49) 31 138 942,6 133702,0

Amortyzacja 32 10 929,1 s 707 ,8

Zu2ycie material6w i energii 7 971,8 7 344,6

w tym energia 34 3823,4 3787,4

Uslugi obce 35 6 500,0 5 955,4

Podatki ioplaty 36 100,0 78,4

Wynagrodzenia 37 83 856,4 83 330,7

w tym wynrkajqce ze stosunku pracy 38 76299,4 75 839,7

Ubezoieczenia sooleczne i inne Swiadczenia 39 21713,6 10 772. 7.

tym

skladki z tytulu ubezpieczei spolecznych i funduszu pracy 40 16 350,3 14 372,2

odpis na zakladowy fundusz Swiadczefi socjalnych 41 3 804,4 3 804,4

stypendia naukowe dla wybitnych mlodych naukowc6w,

stypendia doktonkie i doktoranckie

42 858,9 807,1

odpis na wlasny fundusz stypendialny 43 0,0 0,0

Pozostale koszty rodza.iowe 44 7 871,7 7 511,8

tym

aoaratura naukowo-badawcza iF, 1 000,5 405,8

oodr62e slu2bowe 46 2 800,0 2520,9

Og6lem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) 47 138 942.6 133702,0

Zmiana stanu produkt6w (zwigkszenia - wartoSi ujemna,
zmnieiszenia - warto6d dodatnia)

48 0,0 0,0

Og6lem koszty wlasne podstawowej dzialalno6ci operacyjnej
(47+48) = (52+57+58)

49 138 942.6 133702,0

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej finansowane z dotacji z bud2etu

Danstwa

50 79 889,4 79 829,9
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Dzial ll. Fundusz Pomocy Student6w i Doktorant6w w tys. zl

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej finansowane z pzychodow

wtasnvcn

51 50 218,1 44726,9

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej ogolem (50+51) 52 130 107,5 124 556,8

tym
koszty ksztalcenia na studiach stacjonarnych 53 111105,5 100 100,9

koszty ksztalcenia na studiach niestacjonarnych 54 19 002,0 16 291,0

Koszty dzialalno6ci badawczej finansowane z dotacji z bud2etu

0answa

55 8 625,1 8 995,8

Koszty dzialalno5ci badawczej finansowane z pzychod6w

wlasnych

56 210,0 149,4

Koszty dzialalno6ci badawczej og6tem (55+56) 57 8 835,1 9145,2

Koszty dzialalno6ci gospodarczej wyodrgbnionej 58 0,0 0,0

Pozostale koszty (60+61) 59 6357,2 7 182,2

Warto6i spzedanych towar6w i material6w 60 50,0 13,6

Pozostale koszty operacyjne (62+63) ol 6 307,2 7168,6

z

tego
strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 62 10,0 0,0

inne pozostale koszty operacyjne 63 6297,2 7168,6

w tym odpisy aktualizujqce wartoS6 aktyw6w

niefinansowych i zapasdw, koszty likwidacji 6rodk6w

trwalych i warto6ci niematerialnych i prawnych oraz

warto6c netto zlikwidowanych 6rodk6w trwalych oraz

wartoSci niematerialnych i prawnych

64 5 907,2 6 346,2

C. Zysk (shata) z dzialalno6ci operacyjnej (01-30) 65 -3 086,2 -3 576,5

D. Pzychody finansowe 66 100,0 601,4

w tym odsetki uzyskane 67 50,0 601,4

E. Koszty finansowe 68 147,0 86,2

w tym odsetki zaptacone 69 130,0 56,0

F. Zysk (shata) z dzialalno5ci (65+66-68) 70 -3133,2 .3 061,3

G. Wynik zdazeri nadzwyczdpych (72-731 71 0,0 0,0

Zyski nadzwyczajne 72 0,0 0,0

Straty nadzwyczajne 73 0,0 0,0

H. Zysk (shata) brutto (70+71) 74 -3133,2 -3 061,3

l. Podatek dochodowy 75 0,0 0,0

J. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia

straty)

76 0,0 0,0

K. Zysk (skata) netto (74-75-76) 77 -3133,2 -3 061,3

WYSZCZEGOLNIENIE Plan po zmianach

na 2013 rok

Wykonanie

za 2013 rok

1 2

stan funduszu na poczqtek roku 01 1841,3 1841,3

w tym z dotacji bud2etu pahstwa 02 1510,2 1510,2

zwiqkszenia ogolem (04+06+07+08) 03 17 6'1 3,0 16 899,1

z I dotacja z bud2etu panstwa 04 14972,8 14972,8



rcgo w tym pzeznaczona na pomoc materialnqdla
doktorant6w

n( 699,7 699,7

oplaty za kozystanie z dom6w studenckich 06 1748,0 1801,7

oplaty za kozystanie ze slol6wek studenckich 07 50,0 31,8

inne pzychody 08 842,2 92,8

zmnielszenia ogolem (1 0+1 6+22+28) 09 19 454,3 17 325,8

tego

dla student6w (1 1+ 12+ 13+14+15) 10 16 413,7 14 679,8

z

tego

stypendia socjalne 11 I645,6 8 916,9

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosprawnych

12 450,0 422,6

stypendia rektora dla najlepszych
student6w

13 5 354,1 5 046,3

stypendia ministra za wybitne
osiaqniecia

14 714,0 84,0

zapom0gl 16 250,0 210,0

dla doktorant6w (1 7 +18+19+20+21) 16 782,4 OJJ,O

tego
stypendia socjalne 17 40,0 37,3

stypendia specjalne dla os6b
nieoelnosorawnych

18 33,8 26,4

stypendia dla najlepszych doktorant6w 19 628,4 565,5

stypendia ministra za wybitne
osiaqnigcia

20 70,2 0,0

zap0m09l 21 10,0 4,4

koszty utrzymania dom6w i stolowek
studenckich

22 2229,1 20M,1

tym

wynagrodzenia 23 704,0 678,6

w tym wynikajqce ze stosunku pracy 24 688,0 678,6

skladki na ubezpieczenia spoleczne
i fundusz oracy

25 151 ,0 120,4

remonty i modernizacja 26 100,0 28,9

w tym remonty finansowane z dotacji 27 100,0 28,9

koszty realizacji zadai zwiqzanych
z pzyznawaniem i wyplacaniem stypendi6w
i zaDom6q

28 29,1

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

29 0,0 1414,6

w tym z dotacji budzetu paistwa 30 0,0 1216,4
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9.2 Wykonanie planu zeczowo.finansowego na2014 rok na dziefi 30.06.2014 r.

Pzychody og6lem na dziei 30,06.2014 r. wyniosly 138.263,1 tys, zl, Najwigkszq pozycjq pzychodowq
byly pozostale pzychody operacyjne (do kt6rych zaliczamy migdzy innymi r6wnowarto6d rocznych
odpis6w amodyzacyjnych 6rodk6w trualych sfinansowanych z dotacji oraz naliczenia kar umownych dla
firmy Mostostal - 62.269 tys. zl) - 48,120/0. Dotacle z bud2etu panstwa stanowily 36,11 % pzychod6w,
pzychody z tytulu uslug edukacyjnych - 8,96%, pzychody pozostale (obejmujqce migdzy innymi
pzychody z tytulu program6w UE) wyniosly okoto 2,98%, za6 pzychody z dzialalno6ci badawczej -
3,78%. Nale2y zaznaczyt,2e pzychodom z tytulu kar dla Mostostalu odpowiadajq zapisane w koszty
odpisy aktualizulqce nale2no6ci, wiqc de facto kwota ta nie wplywa na wynik finansowy. W zwiqzku z
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tym rdwnie2 w kategoriach kosztowych pozostale koszty stanowiq najwigkszq pozycjq - 48,19%.

Wynagrodzenia stanowiq 31,43 % koszt6w og6lem, ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia -
9,200/0, amorlyzacja - 3,49ok oraz zu|ycie material6w i energii - 3,2%, uslugi obce okolo 2%, pozostale

koszty rodzajowe - okolo 2o/o. Dodatkowo nale2y zwrdcic uwage na fakt, 2e w pzychodach wykazana
jest cala olzymana dotacja (w tym na podwy2ki wynagrodzen), za6 koszty nie uwzglgdniajq wyplaty

podwy2ek wynagrodzen z wyr6wnaniem od stycznia 2014 r., wyplaconych w lipcu isierpniu. Nale2y

pamigtai, 2e r62nice w proporcjach pomigdzy poszczeg6lnymi kosztami w latach 2013 i Vl.2014

spowodowane sq migdzy innymi sezonowo6ciq czg$ci kosztow.

Tabela 34 Wykonanie planu zeczowolinansowego na 2014 rok na dzien 30.06,2014 r,

Dzial L Rachunek zysk6w i strat w tys. zl

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2014 rok Wykonanie na

?n nA ,n11

3

A. Pzychody z dzialalnoSci operacyjnej (02+23) 01 169 700,7 138 210,8

Pzychody z podstawowej dzialalnoSci operacyjnej
(03+11+21+22\

02 131 001,6 71652,9

Pzvchodv oq6lem z dzialalnoSci dydaktycznei 03 120 466,0 oo 4JZ, /

tego

dotacie z bud2etu oafistwa 04 87 608,0 49 921,9

rym

dotacia oodstawowa 05 85 815,9 49186,3

Srodki z bud2et6w jednostek samozqdu
terylorialnego lub ich zwiqzk6w

06

0.0

00

oplaty za Swiadczone usluqi edukacyine 07 21 000,0 12 386,1

tym

na studiach niestacjonarnych 08 16 000,0 10 063,3

pozostale 09 11 858,0 4124,7

tym

Srodki zagraniczne oraz wspolfi nansowanie

krajowe

10 4 918,0 1 933,4

Pzychody og6lem z dziatalnoSci badawczej
(1 2+1 3+14+1 5+1 7+1 8+19)

11 10 535,6 5 220,2

z

tego

dotacie na finansowanie dzialalnoSci statutowei 12 3 842,3 1462,5

Srodki na realizacjg projekt6w finansowanych pzez
Narodowe Centrum Badai i Rozwoiu

1? 1 605,4 926,1

Srodki na realizacjg projekt6w finansowanych pzez
Narodowe Centrum Nauki

14 3196,6 2036,7

Srodki na finansowanie wspolpracy naukowej

z zaqranica
15 289,4 128,9

tym

zagraniczne Srodki finansowe

niepodleqaiace zwrotowi

16 9,4 0,0

spzedaZ pozostalych prac i uslug badawczych

i rozwoiowych

17 150,0 55,1

Srodki na realizacjq program6w lub pzedsigwzigc

okre6lonych peez ministra wlaSciwego do spraw

nauKl

18 1 121,9 542,5

pozostale 19 330,0 68,3

rym

Srodki zagraniczne oraz wsp6lfinansowanie

Kralowe

20 330,0 68,3

Pzychody oqolem z dzialalnoSci gospodarczej 21 00 0,0

55
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Koszt wytwozenia Swiadczei na wlasne pottzeby iednostki 22 0,0

Pozostale pzychody (24+25) l5 38 699,1 66 557,9

Pzvchody ze spzeda2y towar6w i material6w 24 20,0 25,8
Pozostale pzychody ooeracvine Q6 + 271 25 38 679,1 66 532,1

z

tego

zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 26 60,0 0,0
inne pzychody operacyine 27 38 619,1 66 532,1

w

tym

rownowarto6c rocznych odpis6w
amortyzacylnych Srodk6w tnrvalych oraz
warto6ci niematerialnych i prawnych

sfinansowanych z dotacji celowych, a tak2e
otzymanych nieodplatnie z innych 2rodel

28 8 915,0 4 030,9

pzychody z likwidacji Srodk6w trwalych
w budowie, warto6ci niematerialnych
i prawnych onz korekty odpis6w
aktualizujqcych warto66 nieflnansowych
aktyw6w trwalych

29 '10,0 2,0

Cd. Dzialu l. Rachunek zysk6w i strat w tys. zl
WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2014 Wykonanie na

7 iR tn4t
1

B. Koszty dzialalno5ci ooeracvinei (31+59) 30 171658,3 129 209,8

Koszty podstawowei dzialalno6ci operacyinei (49) 31 141 617,4 66 940,0
Amortyzacja 32 oolEn 4 499,8

Zu2ycie materialow i enerqii JJ 8 319,5 4136,2
w tym enerqia 34 4 084,5 2387,2
Usluqi obce 35 6217,2 3 067,6
Podatki i oolaty Jb 100,0 38,5
Wynagrodzenia 37 87 258,4 40 608,1

tym
wynikajqce ze stosunku pracy 38 80 286,5 37 361,3

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia na zecz
pracownik6w

39 21882,1 11 882,3

tym
skladki z tytulu ubezpieczeh spolecznych ifunduszu
pracy

40 16 200,0 I JJJ,Z

odpis na zakladowy fundusz Swiadczeri socialnych 41 ?AO?6 3 693,5
stypendia naukowe dla wybitnych naukowc6w, stypendia
doktorskie i doktoranckie

42 952,5 459,7

odDis na wlasny fundusz slyDendialny A2 0,0 0,0
Pozostale koszty rodzaiowe 44 7 905,2 2707,5

rym

aoaratura naukowo-badawcza AE 600,0 101 ,3

oodr62e slu2bowe 46 3 325,0 1218,0
Og6lem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) 47 141 617,4 66 940,0

Zmiana stanu produktdw (+,-) 48 0,0 0,0

Ogolem koszty wlasne podstawowej dzialalno6ci operacyjnej
(47+48\ = (52+57+58)

49 141 617,4 66 940,0

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej finansowane z bud2etu
oaistwa

50 87 608,0 49 921,5

Koszty dzialalno6ci dydaktycznej finansowane z pzychod6w
wasnvcn

51 43 473,8 11797,9
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Dzial ll. Fundusz Pomocy Student6w i Doktorant6w w tys. zl

Kosztv dzialalnoSci dydaktycznei ogolem (50+51) 52 131 081 ,8 61 719,8

rym

koszty ksztalcenia na studiach stacjonarnych 53 108 581,8 49 333,6

koszty ksztalcenia na studiach niestacionarnych 54 t6 000,0 10 063,3

Koszty dzialalno5ci badawczej finansowane z dotacji bud2etu

oansMa

55 10 385,6 5 165,1

Koszty dzialalno6ci badawczej finansowanej z pzychod6w

wlasnvch

56 150,0 55,1

koszty dzialalno6ci badawczei og6lem (55+56) 57 10 535,6 5220,2

dzialalnoSci qospodarczei wyodrebnionei 58 0,0 0,0

Pozostale koszty (60+61) 59 30 040,9 62269,8

warto6i spzedanych towar6w i material6w 60 10,0 0,0

pozostale koszty operacyjne (62+63) 61 30 030,9 62269,8

rego
strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trualych 62 10,0 0,0

inne pozostale koszty operacyjne OJ 30 020,9 62269,8

w tym odpisy aktualizujqce warto6c aktyw6w

niefinansowych i zapas6w, koszty likwidacji Srodk6w

trwalych I warto6ci niematerialnych i prawnych oraz

warlo56 netto zlikwidowanych Srodk6w trwalych oraz

warto5ci niematerialnych i prawnych

u 29 640,90 62265,2

C. Zysk strata z dzialalno6ci operacyinei (01-30) 65 - 1 957,6 I 001,0

D. Pzychody finansowe oo 300,0 52,3

w tym odsetki uzyskane 67 250,0 37,1

E. Kosztv flnansowe 68 100,0 11,1

w tym odsetki zaplacone 69 50,0 11 I
F, Zysk (strata) z dzialalno6ci (65+66-68) 70 - 1757,6 I042,2
G. Wynik zdazen nadzwyczainych (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 - 1757,6 I042,2
l. Podatek dochodowv 75 0,0 0,0

J. Pozostale obowi4zkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia

stratv)

76 0,0 0,0

K. Zysk (strata) netto (74-75-76) 77 1757,6 I042,2

Wyszczegolnienie Plan z dnia

18.12.2013 r.

Plan

po zmranacn

1
a 3

Stan funduszu na poczatek roku 01 1 414,6 1414,6

z dotacii bud2etu paistwa 02 1216,4 1216,4

Zwiekszenia oqolem ( 04+06+07+08) 03 18 311 ,7 12757,6

z tego dotacia budzetu paistwa 04 15718,7 11 867,5

w tym
ptzeznaczona

na

oomoc materialna dla doktorant6w 05 797,8 469,2

oplaty za kozystanie z dom6w studenckich 06 1 706,0 872,4

oplaty za kozystanie ze stol6wek studenckich 07 50,0 17,7

inne pzychody 08 837,0 0,0

Zmnieiszenia oq6lem (1 0+1 6+22+28) 09 19726,3 14 066,7

z tego dla student6w (1 1 +1 2+1 3+14+1 5) 10 16 689,9 12 509,8



z tego stypendra socjalne 11 '10 854,1 I967,5
stypendia specjalne dla os6b
niepelnosorawnych

12 460,0 312,7

stypendia rektora dla najlepszych
studentow

13 4 571,2 3163,5

stypendia ministra za wybitne

osiaqniecia

14 714,0 0,0

zap0mogl 15 90,6 oo, I

dla doktorant6w (1 7 +18+19+20+21\ 16 797,8 469,2
z tego stypendia soclalne 17 78,0 55,2

stypendia specjalne dla os6b
niepelnosprawnych

18 33,8 19,2

stypendia dla najlepszych doktorant6w 19 606,0 391,8

stypendia ministra za wybitne
osiaqniecia

20 70,0 0,0

zap0m0gl 21 10,0 30
koszty utzymania dom6w i stol6wek studenckich 22 2207,2 1 086,9
w tym wynagrodzenia 23 704.0 372,4

w tym wynikaiace ze stosunku oracy 24 694,2 372,4

skladki na ubezpieczenia spoleczne
ifundusz oracv

25 151,0 66,9

remonty i modemizacia 26 200,0 79
w tym remonty finansowane z dotacii 27 200,0 7Q

koszty realizacji zadai zwiqzanych z pzyznawaniem
i wyplacaniem stypendi6w i zapom6g dla student6w
i doktorant6w

28 31,4 0,8

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) 29 0,0 105,5

w tym z dotacji bud2etu paistwa 30 0,0 99,0
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10. lnwestycje i remonty

a) Plany zadah inwestycyjnych
Warto6i rob6t planowanych do wykonania w roku 2013 oraz 2014 zestawiono w tabeli nr 35, gdzie
pokazano rownie2 wartoS6 realizacji poszczeg6lnych zadai.

Tabela 35 Zadania inwestycyjne planowane na lata 2013, 2014 oraz realizacja przez Dzial lnwestycji i
Remont6w zadait inwestycyjnych w termir ie od 01.10.2013 r. do dn. 31.07.2014 t.

Lp. Nazwe zadania
PLAN 2013 r.

(w z0

Roalizacla
od dnla

01.10.2013r.
do dnla

31.12.?IJ13r.
(w z0

PLAN 20,|4 r.
(rY zl)

Realizacla
od dnia

0.|.01.20.|4 r.
do dnla

3,|.0720,|r0 r.
tuzll

Reallzacja
od dnia

01..|0.2013 r.

do dnls
31.07,frltt.

lwdl
2 3 5 6 7

Wvdzial Prawa. ul. Mickievricza I

Rozbudowa budynku

dydaktycznego wraz
z parkingami

i infrastrukturq.

Kontynuacla inwestycji

1.020 000,00
w tym:

1.000,000,00
Sr. tulNiSW

20 000,00

1.000.000,00
Sr MN|SW
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Sr. wl. wydzialu

Budynek administracyjno-dydaktyczny ul. M. Sklodowskiej-Curie 14

Wymiana windy.
Kontynuacja inwestycji.

Wykonanie elewacji
budynku.

Kontynuacia inwestycii

926.000,00
Sr. MNiSW

1.746.000,00
Sr MN|SW

16.504,08 926.000,00
Sr. [.4NiSW

1.746,000,00
Sr. IVNiSW

16 504,08

Budowa Kampusu Uniwersytetu w Bialymstoku

Roboty budowlano-
monta2owe.

Kontynuacja inwestycji

158.090.000,00
W ryM:
fundusze unijne

139.167.000,00
Sr. wlasne uczelni

18.923.000,00

$/ tym:

PORPW
4.347 000,00
POtis
14.476 000,00
VAT i koszty inne

100 000,00

23.031.256,65

20.863.850,17

2.167 .406,48

'12.483.799,50

8 380 050,67

80 000.000,00
W tym:
fundusze unijne:

67 682.000,00

Sr. wlasne uczelni

12.318,000,00
w tym:

PORPW
4.347,000,00
POris
7 027.000,00
koszty inne

944.000,00

8 203 102,49

7.086.212,75

1.116.889,74

3.682 692,61

3 403 520,14

31 .234.359, '1 4

27.950.062,92

3.284.296.22

16'166492,11

11.783.570,8'1

Wvdzial Ekonomii iZazadzania ul Warszawska 63

Wykonanie przylacza

kanalizacji deszczowej:
-',Yykonanie dokumentacii
projektowej
- wvkonanie robot

10 000,00
sr wl. wydzialu
30.000,00
Sr wl wydzialu

20.000,00

Sr wl wydzialu
80 000,00
Sr. wl. wydzalu

Wydzial Ekonomicznolnformatyczny w Wilnie

Zakup nieruchomosci.

Opracowanie
dokumentacji projektowei

na budynek dydaktyczny,
rozpoczQcre robOt

budowlano-montazowYch

4 000,000,00

Sr MNiSW

3.500 000,00

Sr MNiSW

Wydzial Pedagogiki iPsychologii, ul. Swierkowa 20

Rozbudowa sieci

informatycznej o siec

bezpzewodowa
50.000 00

Sr. wl. wvdzialu

44.913,61 44.913,41

Budynek mieszkalny ul Swierkowa 20 C

Wykonanie adaptacji
poddasza na mieszkania.
Wykonanie elewacji,

kontynuacia inwestycii

330.000,00

350 000, 00

3918,41 3918,41
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W roku 2013 planowano wykonad zadania inwestycyjne na lEcznq kwotQ 169.428,000,00 zl

W roku 2014 planowano wykonanie nastqpujEcych zadan inwestycyjnych:

1. Budowa Kampusu Uniwenytetu w Bialymstoku realizowana pzy udziaie Srodkdw Unii

Europejskiej.
2. Wydzial Prawa, ul. Mickiewicza 1. Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz

z infrastrukturA.

3. Wymiana d2wigu na d2wig osobowy dostqpny dla os6b niepelnosprawnych w budynku

administracyjno-dydaktycznym pzy ul. M, Sklodowskiej-Curie 14.
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4. Wydzial Ekonomii i Zazqdzania, ul, Warszawska 63. Wykonanie pzylqcza kanalizacji

deszczowej.

5, Zakup nieruchomo6ci wraz z przebudowq w Wilnie na potzeby Wydzialu Ekonomiczno-
Informatycznego,

Wykonanie zadai wymienionych w p. 2 - 5 planowane bylo z funduszy MN|SW. Poniewa2 nie uzyskano
potwierdzenia finansowania - na tych obiektach rob6t nie prowadzono.

b) Opis realizowanych zadari inwestycyjnych w roku akademickim 201312014
W roku akademickin 201312014 kontynuowano zadanie inwestycyjne Budowa Kampusu Uniwersytetu
w Bialymstoku pzy ul, Ciolkowskiego wsp6lfinansowane 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, Dzialanier l. 1 Infraslruktura Uczelni oraz projektu: 

'Budowa
Wydziatu Fizyki oraz Instytutu Chemii" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko Priorytet Xlll Infrastruktura Szkolnictwa Wy2szego, Dzialanie: 13.1 Infrastruktura

Szkolnictwa Wy2szego.

Generalnym wykonawc4 rob6t na kampusie byla firma Mostostal Warszawa S.A. z siedzibq
w Warszawie pzy ul. Konstruktorskiej 1 1A.

Nadz6r nad pzebiegiem inwestycji pelnila firma Grontmij Polska Sp. z o.o,, ul. Zigbicka 35, 60-164
Poznan.

Roboty budowlane zostaly zakofczone. W dniu 12.05.2014 r. podpisano protok6l odbioru.
Obecnie w obiektach kampusu odbywa sig monta2 wyposazenia podstawowego i specjalistycznego.
Trwajq postgpowania pzetargowe na dostawQ i monta2 wyposa2enia.

c) Realizacje w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym wykonano:

o rozbudowQ sieci kompulerowej Wydzialu Pedagogiki i Psychologii o uzqdzenia Wi-Fi na kwotg
44.913,41 21 ze Srodk6w wydzialu,

. roboty uiqzane z adaptacjq poddasza budynku mieszkalnego pzy ul. Swierkowel na kwotg
3.918,41 zl, zrealizowane ze Srodk6w wlasnych uczelni,

. roboty zwiqzane z wymianE windy w budynku administracyjno4ydaktycznym pzy ul. M.

Sklodowskiej-Curie 14 o warto6ci 16.504,08 zl, ze Srodk6w wlasnych uczelni,
. budowe Kampusu Uniwersytetu w Bialymstoku na kwotQ 31.234.359,14 zl.

Koszty poniesione na budowg Instytutu Biologii oraz Wydzialu Matemalyki i Informalyki wraz
z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym:

1 . w okresie 01 .1 0.2013 - 31 .12.2013 wynoszq w sumie 12,655.338,52 zl w tym:
o 12.483,799,50zlplatnez PO RPW
. 35.534,81 zl niekwalifikowalne, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych
. 136.004,21 zl poza projektem, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych

2. w okresie 01 .01 .2014 - 31 ,07 .2014 wynoszq w sumie 3.887.464,20 zl, w tym:
. 3,682,692,61 zlplalnez PO RPW
. 204.771,59 poza projektem, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych.

Koszty poniesione na budowg Wydzialu Fizyki oraz Instylutu Chemii:
3. w okresie 01. 1 0.2013 - 31,12.201 3 wynoszq w sumie 1 0.375.91 8, 1 3 zt, w tym:

o 8,380.050,67 zt platne z PO liS
. 1,926.77 1,23 zl n iekwalifi kowalne, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych
. 69,096,23 zl poza projektem, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych

4. w okresie 01 .01 .2014 - 31 ,07 .2014 wynoszq w sumie 4.31 5638,29 zl, w tym:
. 3,403520,14 zt platne z PO liS
. 782.809,64 zl niekwalifikowalne, platne ze Srodk6w og6lnouczelnianych
o 129.308,51 zl poza projektem, platne ze Srodkdw og6lnouczelnianych,
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11. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych

Wydatkowanie Srodk6w z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych odbywa sig w oparciu

o corocznie ustalany Plan zeczowo.finansowy, stanowiqcy zdqcznik do obowiqzujqcego Regulaminu

2F55.

W zwiqzku z pzej6ciem na emeryturQ Swiadczenia otzymalo w 201 3 r. - 17 osob, a w okresie

l-V||.2014 r. - 5 os6b. W 2013 roku pzyznano pomoc w postaci bon6w towarowych 376 uprawnionym

emerytomirencistom i 5 sierotom. Seniozy uczestniczyli w corocznym spotkaniu, kt6re zorganizowano

22.X1.2013r.

Swiadczenia rzeczowe i organizacja imprez dla uprawnionych dzieci
W ramach dofinansowania z ZFSS dzieciom pracownik6w zorganizowano w okresie sprawozdawczym

noworocznE imprezg choinkow4 W 2013 r. wrqczono paczki choinkowe dziectom w ilo6ci 459.

Z okazji Dnia Dziecka pzyznano bilety wstgpu do kina lub centrum zabaw w 2013 r. - 456 dzieciom,

aw 2014 r. - 455 dzieciom.

do dzialalnoSci

Wydatki za okres Liczba os6b Kwota zl

t-xil.2013 1307 373.763

Lvil.2014 279 96.934

i turystycznejTabela 39. Dofinansowanie

Planowane Srodki na dofinansowania do w/w dzialalno6ci w 2013 r. zostaly zrealizowane w 85,9 %.

W okresie l-Vll, 2014 r. dofinansowanie zostalo pzyznane 1421 wnioskodawcom z pzeznaczeniem na

zakup: ksiq2ek, bilet6w wstgpu na imprezy kulturalne, kamet6w na dzialalno56 sportow4 pobyty

rekreacyjne w obiektach wypoczynkowych Uniwersytetu w Bialymstoku oraz innych o6rodkach.

ssabela 36. na ZF

Wplyrvy za okres

PozostaloSC

z r. ub.
Odpis na

pracownik6w
Odpis na

emeryt6rv/
rencistow

Pozostale
zwhkszenia

Spfaty
pozyeek

Og6lem

Kwota zl Krvota Z Krvota zl Kwota d Kwota d Kvsota d

r-xil.2013 236,480 3.458.957 381.208 89,377 1049.162 5.215184

Plan na 2014 473 371 3.341.782 388.008 65,000 950.000 5.218.161

Realizacja ZFSS wedlug rodzaj6w wydatk6w socjalnych.

abela 37. Doplaty do wypocz
Wvdat(i za okres Doplaty do wczas6w- lqcznie prac0rvnik6w,

emeMdw. rencist6w /ze ws06lmal2on kiem/
Doplaty do wypoczynku dzieci i mlodzie4

/rvlacznie z forma zorganizo$/ana/

Liczba os6b Kwota zl Liczba os6b Kwota zl

t-xil.2013 2798 2.171.U0 872 677.600

t-vil,2014 2375 2.115.110 785 618 628

Tabela 38. Ponoc neczowo-finansowa

Wydatki na zapomogi
za okres

Liczba
osdb

Wedlug grup uprawnionych Wedlug pzeznaczenia
Kwota zl

pracownEy emeryo sieroty materialne losowe

t-xil.2013 lol 151 102 8 54 207 368.150

t-vt.2014 201 92 100 I 41 160 327.700

6l



Wydatki za okres

r-xil.2013

t-vil.2014
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W 2013 r. z umozenia po2yczki mieszkaniowej skozystala 1 osoba.

Podsumowujqc realizacjg zaplanowanych 6rodk6w ZFSS pneznaczonq na dzialalno6i socjalnq
i mieszkaniow4 to zostaly one wydatkowane w 2013 r, w 91,4o/o, a w okresie l-V|1.2014 r. w 65,8 %.

Baza wypoczyn kowa
Uniwersytet w Bialymstoku jest wlaScicielem tzech domk6w kempingowych zlokalizowanych na

Kempingu ,,RUSALKA" kolo Wggozewa (12 miejsc noclegowych), kt6re funkcjonuj4 sezonowo od maja
do wze5nia oraz OSrodka Wypoczynkowego ,,NAREW" w Ploskach (55 miejsc noclegowych), kt6ry
w 2014 r. nie prowadzi dzialalnoSci wypoczynkowej i jest pzeznaczony do spzeda2y. Koszty
utzymania obiekt6w socjalnych ponosi fundusz 096lnouczelniany. Dofinansowanie ze Srodk6w ZFSS
do zakladowych obiekt6w socjalnych w 2013 r. wynioslo 50.000 zl, a na 2014 r. wstqpnie zaplanowano
w wysokoSci 20.000 zl. Wplacone w 2013 r. Srodki pienig2ne za udzielone noclegi w Wqgozewie
powiqkszyly ZFSS o kwotg brutto 15.400 zl, a na koniec V1'.2014 r. wyniosly 8.030 zl. Ponadto
z dofinansowania z ZFSS na pobyty rekreacyjne w ramach limit6w pracownik6w pokryto noclegi
w 2013 r. na kwote 4.730 zl., a do 31.V11.2014 r. na kwotg 3.300 zl. Wplacone Srodki pieniq2ne za

udzielone noclegi w OSrodku w Ploskach powiqkszyly ZFSS w 2013 r. o kwote brutto 21.910 zl.

a z dofinansowaniem z ZFSS pobytu rekreacyjnego udzielono noclegi w wysokoSci 520 zt.

12. Inne obszary dzialalno5ci

12.1 Gentrum Edukacji Ustawicznej

Studenci poszczegolnych kierunk6w, realizujqcy zajgcia w Centrum Edukacji Ustawicznej UwB w roku

akademickim 201312014 (l rok ksztalcenia)

Tabela 41. Zaiecia w CEU realizowane pzez studentow

L.p. Wyszczeg6lnienie Liczba student6w
1, S pe cjal iz acja n au czy ciel ska

Edukacia dla bezpieczeistwa 19

Biologia 18

Chemia 14

Filologia angielska 32

Filoloqia francuska n

Filologia polska 47

Filolooia rosyjska 25

Filolooia bialoruska t

Fizyka +

Historia 6

Informatvka 6

Matematyka 24

Polityka spoleczna
') Kurs pzygotowania pedagoqicznego - edycia V 25

3 Kurs pedagogiczny dla instruKor6w praKycznej nauki
zawodu

18
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4. Kurs dla kandydatow na wychowawc6w placowek

wvpoczvnku dzieci i mlodzie2y

64

Kurs pnygotowania pedagogicznego - studenci

Politechn iki Bi alostockie i
24

Razem 334

Ponadto 566 student6w CEU UwB zrealizowalo praktyki pedagogiczne w ramach pgektu,,USUS EST

OPTIMUS MAGISTER - praktyka najlepszym nauczycielem".

W chwili obecnej Centrum Edukacji Ustawicznej realizuje zadania w nastepujEcych obszarach:

. prowadzenie ksztalcenia pzygotowujqcego do wykonywania zawodu nauczyciela student6w i

absolwent6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz innych uczelni,

. doskonalenie czynnych nauczycieli oraz nauczycieli akademickich,

. wspolpraca z krajowymi o6rodkami ksztalcenia ustawicznego nauczycieli, organami samozqdu

terytorialnego, Kuratorium Oswialy oraz Srodowiskami i instytucjami zainteresowanymi problematykq

edukacyjn4 ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem ksztalcenia nauczycieli i ich rozwoju zawodowego,

r organizowanie konferencji i seminariow w celu wymiany do6wiadczen migdzy Srodowiskiem

naukowym, administracjq o5wiatowq i nauczycielami,

. wdra2anie idei uczenia siq pzez cale 2ycie popzez umo2liwienie studentom/sluchaczom

nabycie oraz rozw6j wiedzy, umiejqtno6ci i kompetencji spolecznych dostosowanych do aktualnych

i pzyszlych wymagari pracodawc6w,

. wspolpraca z oSrodkami krajowymi i zagranicznymi zaangaZowanymi w proces uznawania

kwalifikacji zawodowych w zakresie twozenia mechanizm6w walidacji i dokumentowania efekt6w

uczenia sig formalnego, pozaformalnego i nieformalnego oraz w zakresie twozenia nazqdzi walidacji,

. prowadzenie dzialair zmiezajqcych do rozwoju kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej'

w celu stalego podnoszenia jako6ci ksztalcenia w zakresie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej'

metodyki nauczania w szkole wy2szej, stosowania innowacyjnych metod nauczania i planowania pracy

dydaktycznej,
. promowanie idei i praktyki uczenia sig pzez cale 2ycie w Srodowisku akademickim oraz

otoczeniu soolecznvm.

akadenickim 2013/2014Tabela 42. Ofefta CEU w roku

STUDIA PODYPLOMOWE

Szachy - Edukacia pzyszlo6ci

Szkola Guwernantek i Guwerner6w

Szkolny Doradca Zawodowy

Pzyw6dztwo w SpolecznoSciach Lokalnych

Nauczyciel Zawodu

Pzvw6dztwo w O5wiacie

SZKOLENIA I KURSY

Kurs kwalifikacyiny - Asystent rodziny

Kurs dla kandydat6w na kierownik6w plac6wek wypoczynku dzieci i mlodzje2y

SZKOLENIE ECDL BASE

Ksztalcenie matematyczne z programem Geogebra

Wykozystanie 096lnodostgpnych repozytori6w multimedialnych ma!9l!4q',v ryqglpl!-yq
Multimedialne wspomaqanie ksztalcenia matematycznego

Samodzielne odkrywanie wiedzy matematycznq pzez uczni6w jako czynnik motywujEcy do uczenia

sie matematyki

Wykozystanie tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej
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Kurs Dedaqoqiczny dla instruktor6w praktycznei nauki zawodu

Efektywna komunikacia w szkole

Kurs wychowawcow koloniinych

Kurs Etnoqrafii dla Nauczycieli

Kurs - Sztuka w edukacii

Wychowawca iako stra2nik qranic

Wychowawcze i edukacyjne aspekty gier komputerowych

12.2 Uniwersytet Otwarty

Uniwersytet Otwarty zostal utwozony w listopadzie 2013 r. Zadaniem uniwersytetu jest realizacja

i propagowanie idei edukacji otwartej dzieci, mlodzie2y ios6b doroslych, w szczeg6lno6ci zapewnienie

sluchaczom moZliwo6ci ksztalcenia ustawicznego, bez wzglqdu na posiadane pzez nich wyksztalcenie,

wiek oraz kwalifikacje zawodowe. Pzy uniwersytecie dziala rada, w sklad kt6rej wchodzq
pzedstawiciele wszystkich wydzial6w. Rada sprawuje m.in. nadz6r merytoryczny nad funkcjonowaniem

Uniwersytetu Otwartego, w tym nad jako6ciq prowadzonego ksztalcenia.

W ofercie znajduje siq 195 kurs6w podzielonych na 11 stref tematycznych: biologii i chemii, fizyki,

matematyki i informatyki, historii i socjologii, prawa, ekonomii i zazqdzania, jqzyk6w, otwarta,
matueysty, dzieci i mlodzie2y, pedagogiki i psychologii. Do tej pory Swiadectwo ukoriczenia kursu

doksztalcajqcego otzymalo okolo 90 os6b uczestniczqcych w nastgpujqcych kursach:
. Pzygotolvywanie pism procesowych w sprawach cywilnych.
o Negocjacje,
. Sztuka wystqpiei publicznych,

. System f-k Symfonia,
o Elementy terapii taicem i ruchem w pracy z grup4
. Treningasertywno6ci,
o Akademia Trenera - kurs podstawowy.

Od jesieni 2014 r, planowane do uruchomienia sq nastgpujqce kursy:
. English at work
. Jezyk rosyjski

. Dotacje na start dla nowych firm
e Akademia trenera - kurs podstawowy

o Akademia lrenera - kurs zaawansowany
. Negocjacje
. Sztuka wystqpieli publicznych dla doktorantdw
o Odkrywamy jgzyk starocerkiewnoslowiariski
. Jak aplikowad o fundusze europejskie
o Uproszczone formy ewidencji podatkowych

o Historia filozofii w obrazach i metaforach
o Savoir-vivre w biznesie
. Coaching w zazqdzaniu
. Zarzdzanie relacjami z klientem
. Kodeks postepowania administracyjnego w pigulce.

Pnygotowano specjalnq ofeilg letniq:
o pondd 20 nowych kursdw w ofercie
. oferta dla dzieci i mlodzre2y

o kurs maturalny poprawkowy z malematyki.
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12.3 Fundacja Uniwersytetu w Bialymstoku

Realizujqc swoje cele statutowe w roku akademickin 201312014 zespol Fundacji Uniwersytetu

w Bialymstoku zrealizowal nastgpujqce dzialania:

1. Pracownia Sztuki Spolecznej (mazec-czerwiec 20'14 r.). Program ma na celu zwigkszenie

uczestnictwa student6w w kultuze artystyczne! popzez stwozenie sytuacji bezpo$redniego

kontaktu z tw6rcami i organizatorami kultury oraz polqczenie do6wiadczenia artystycznego

i naukowo-badawczego. Opiera sig na zalo2eniu,2e uczestnictwo w kultuze artystycznei

spzyja podnoszeniu kompetencji spoleczeistwa, rozwijaniu aktywnoSci tw6rczej obywateli i ich

aktywnemu udzialowi tak2e w innych wymiarach 2ycia spolecznego i publicznego, a twozenie
warunk6w wymiany r62nych rodzaj6w ekspresji, wiedzy i perspektyw poznawczych payczynia

siq do wzrostu innowacyjno6ci spolecznej, W roku akademickin 201312014, we wsp6lpracy

z Instytutem Socjologii UwB, zrealizowane zostaly warsztaty: ,,Etnografia performatywna"

(prowadzenie: Kalarzyna Niziolek, Michal Stankiewicz), ,,Pamigd zbiorowa i kultura popularna"

(Maciel Bialous, Magdalena Urbariska) i ,Co?dziennik kampowy" (Malgozata Skowroiska,

Sylwia Wieczeryriska, Maria Zynel), W ka2dym warsztacie udzial wziqlo ok. 25 studentow.

Podsumowanie warsztat6w mialo charakter otwarty, publiczny - odbylo siq w Zmianie Klimatu.

Koordynacja projektu: Katazyna Niziolek. Program bgdzie kontynuowany w roku akademickim

201412015. Realizowany jest dzigki wsparciu finansowemu Uzqdu Marszalkowskiego

Wojew6dztwa Podlaskiego,

2. Bialostocka architektura modernizmu (wzesierinrudziei 2013 r.), Projekt skladal sig

z nastgpujqcych dzialari: organizacji dw6ch spacer6w szlakiem bialostockiego modernizmu

prowadzonych pzez Sebastiana Wichra, publikacji pzewodnika ,,Bialostocka architektura

modemizmu", budowy strony www.modernizm.uwb.edu.pl poszezajqcei informacje zawarte

w pzewodniku (dodatkowe obiekty, sylwetki architekt6w) oraz organizacji otwartych spotkan

dyskusyjnych, do udzialu w kt6rych zaproszeni zostali: dr hab. Jakub Lewicki, prof. UKSW -
znawca architektury modemizmu, Anna Syska - architekl ze Slqskiego Centrum Dziedzictwa

Kulturowego w Katowicach, Jaroslaw Kaczmarczyk - pzewodnlk PTTK z Gdyni oraz Marcin

Stachowiak - tw6rca bloga o poznariskim modemizmie, W projekcie udzial wzigli: Sebastian

Wicher (tekst pzewodnika i na strong www, zdjgcia wykozystane na stronie), Wieslaw Wr6bel

(konsultacja historyczna), Katazyna Niziolek (koordynacja pro;ektu redakcia pzewodnika),

Marcin Onufryjuk (zdjqcia wykozystane w pzewodniku), Michal Buzytiski (sklad i druk
pzewodnika) oraz Piotr Laskowski (strona www). Projekt ,,Bialostocka architektura

modernizmu" zostal dofinansowany ze Srodk6w z bud2etu Miasta Bialegostoku.

3. Warsztaty edukacyjne ,,Byli5my tu" (wzesiei-listopad 2013 r.). Tematyka warsztat6w

dotyczyla historii i kultury 2ydowskiej. Stanowily one ofertq edukacyjnq towazyszqcq wystawie

,,ByliSmy tu", zorganizowanej pzez Muzeum Podlaskie w Bialymstoku z okali 70. rocznicy
powslania w bialostockim getcie. Warsztaty skierowane byly do uczni6w gimnazj6w iszkol
ponadgimnazjalnych z Bialegostoku i skladala siq z pigciu wykladow: ,,Historia zapisana

w pzedmiotach", ,,Elementy kultury 2ydowskiei", ,Zycie codzienne w bialostockim getcie",

,,Heroiny w ruchu oporu w bialostockim getcie', ,,Bohaterowie bez broni w rgku", Koordynac.ia

projektu: Katazyna Niziolek; osoby prowadz4ce warsztaty: Anna J. Kloza, Katazyna Niziolek,

Mariusz Sokolowski. Wacztaty odbywaly sig w siedzibie Muzeum Hislorycznego, Oddzialu

Muzeum Podlaskiego w Bialymstoku - organizatora wystawy i partnera projektu, a tak2e

w szkolach na terenie miasta. Udzial w warsztatach byl nieodplatny; lqcznie w warsztatach

uczestniczylo ok. 240 os6b (uczniowie z takich szkol, jak: Publiczne Gimnazjum nr 7

w Bialymstoku, Publiczne Gimnazjum nr 15 w Bialymstoku, Publiczne Gimnazium nr 16

w Bialymstoku, Gimnazjum Katolickie w Bialymstoku, Zespol Szkol Mechanicznych w

Bialymstoku oraz Vl Liceum Og6lnoksztalcqce w Bialymstoku), Projekt zostal zrealizowany

dzigki dofinansowaniu ze Srodk6w z bud2etu Miasta Bialegostoku i Samozqdu Wojew6dztwa

Podlaskiego.
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Pracownia Metodyki i ProjeKowania Edukacji Migdzykulturowej - dzialania edukacyjne
(mazec-czeruiec 2014), Pracowania skupia teoretyk6w i praktyk6w zainteresowanych

metodycznymi aspektami edukacji migdzykulturowej oraz projektowaniem praktycznych dzialan

z tego zakresu, W ramach aktywno6ci pracowni edukacja miqdzykulturowa rozumiana jest

holistycznie - jako calo2yciowy proces ksztaftowania kompetencji migdzykulturowej, kt6rego

celem jest pzygotowanie do radzenia sobie w interakcjach z Obcymi/lnnymi oraz nawiqzywania

z nimi partnerskich relacji. Pracownia stanowi plaszczyzng interdyscyplinarnych dzialaf
edukacyjnych, naukowych i kulturalnych o charakteze spolecznym. W roku akademickim
201312014 w wybranych bialostockich pzedszkolach i szkolach podstawowych zostaly

zrealizowane warsztaty w oparciu o program edukacyjny ,,Pzygody Innego". Cykliczne zajqcia

odbywaty sig w: Pzedszkolu Samozqdowym nr 64, Szkole Podstawowej nr 15 oraz Szkole
Podstawowel nr 26. Warsztaty prowadzili wolontariusze-studenci UwB (r62nych kierunk6w:
pedagogika, filologia polska, socjologia). Inicjatywa byla prowadzona we wspolpracy z Fundacjq
Edukacji i TworczoSci. Koordynator dzialania: Anna Mlynarczuk-Sokolowska.

R6inorodno5d pzestneniq dialogu (maj-czenruiec 2014 r,). V edycja konkursu odbyla sig
pod haslem ,,Ulubione gry i zabawy". Konkurs adresowany byl do dzieci w wieku pzedszkolnym

i wczesnoszkolnym, Jego celem bylo ksztaftowanie wra2liwo5ci na odmienno5d popzez
tw6rczE aktywno6i (plastyczn4 literack4 fotograficznq). Podsumowanie konkursu mialo

miejsce 18 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 26. Spotkanie zostalo zorganizowane
z okazji Swiatowego Dnia Uchod2cy we wspolpracy ze Szkolq Podstawowq nr 26 oraz
Fundacjq Edukacji i Tw6rczo$ci, Podczas imprezy, poza wrgczeniem nagr6d laureatom
konkursu, mo2na bylo wziqC udzial w grach i zabawach w jQzyku czeczenskim, posluchai
pieSni w jgzykach mniejszoSci narodowych w wykonaniu zespolu Mloda Krew Folkowa,

obejzed pokaz kaukaskich taic6w pzygotowany pzez czeczeriski zespol Lowzar oraz
spr6bowai specjal6w polskiej i czeczeiskiej kuchni, Koordynator dzialania: Anna Mlynarczuk-
Sokolowska.
Spotkanie szkoleniowe,,Edukacja migdzykulturowa w pzedszkolu, szkole podstawowej
oraz oSrodku dla cudzoziemc6w" (13 grudnia 2013 r.). Spotkanie dotyczylo metodyki
edukacji migdzykulturowej oraz mo2liwo6ci realizacji zajg6 edukacyjnych w pzedszkolach,

szkolach podstawowych oraz o6rodku dla cudzoziemc6w. Uczestniczyli w nim studenci r62nych

wydzial6w Uniwersytetu w Bialymstoku oraz liceali6ci, Dzialanie zostalo zorganizowane we
wspolpracy z Fundacjq Edukacji i Tw6rczo5ci. Osoba odpowiedzialna za pzeprowadzenie
spotkania: Anna Mlynarczuk-Sokolowska.
Spotkanie dyskusyjne z Andzejem Poczobutem (29 pa2dziernika 2013 r.). Spotkanie
dyskusyjne z Andzejem Poczobutem (dziennikazem, dzialaczem mniejszo6ci polskiej na

Bialorusi), skupione bylo wokol treSci ksiq2ki ,,System Bialoru6". Organizator spotkania:
Kalazyna Niziolek, we wspolpracy z Dzialem Informacji i Promocji UwB.

Wystawa ,,Pzestzefi - Kultura - Edukacja" (pa2dziemik-listopad 2013 r.). Wystawa
pzedstawiala. dzialania Fundacji UwB zrealizowane w ciqgu ostatnich 10 lat, takie jak: ,,Szlak
Dziedzictwa Zydowskiego w Bialymstoku", ,Pzygody Innego" czy ,,Bialostocka architektura
modernizmu" (lqcznie 18 plansz o wymiarach 70x100 cm, prezentujqcych fundacjg i 17 r62nych
projekt6w). Wystawa byla pokazywana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Jej otwarcie
mialo miejsce podczas inauguracji roku akademickiego 2013/14. Osoby odpowiedzialne za
pzygotowanie wystawy: Kalazyna Niziolek, Anna Mtynarczuk-Sokolowska, Malgozata
Skowroiska, we wspolpracy z Dzialem Informacji i Promocji UwB.

Akcja ,,Pozdrowienia z Bialegostoku" (luty 2014 r.\. Wraz ze Stowazyszeniem Bialostocka
Pzestzeh Publiczna zaprosili5my mieszkaic6w miasta do udzialu w akcji antyreklamowej,
polegajqcej na wyslaniu do Prezydenta Miasta Tadeusza Truskolaskiego 1000 kartek
pocztowych ,,Pozdrowienia z Bialegostoku", na awersie pzedstawiajqcych chaos reklamowy
panujqcy w Bialymstoku. Na rewersie kartek znalazly siq postulaty wzmocnienia lokalnych
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narzgdzi ochrony krajobrazu miejskiego iograniczenia liczby reklam na terenie miasta. Kartki

zostaly pzygotowane w nawiqzaniu do niedawnej og6lnopolskiei akcii ,,Wysoka lzbo -
pospzqtaj reklamy" pzeprow adzonej pnez Stowazyszenie Miasto Moje A w Nim, a znale2i je

mo2na bylo m.in. w kilku bialostockich klubokawiamiach. Akcja miala na celu zwr6cenie uwagi

Prezydenta Miasta i mieszkaic6w na narastajqcy problem zawlaszczania pzez reklamq

pzestzeni publicznej. Organizacja: Katazyna Niziolek, Agata Lisowska,

10. Publikacje
o ,,Bialostocka architektula modernizmu" (ISBN 978-83-937710-1-3). Sebastian Wicher

(tekst), Katazyna Niziolek (redakcja), Marcin Onufryjuk (zdjqcia). Pzewodnik wydany

w ramach projektu pod tym samym tytulem, poswiecony architektuze pzed- ipowojennej

wpisujqcej sie w nurt nowoczesny. Zawiera opis ifotografie ponad tzydziestu obiektow

stanowiqcych czg50 lokalnego dziedzictwa kulturowego, podzielonych na tny trasy

spacerowe, Ksiq2ka zostala wydana dzigki wsparciu finansowemu Miasta Bialrystok w

nakladzie 500 egz.
o ,,Byli5my tu. Materialy do nauczania o historii i kultuze iydowskiej towazyszqce

$rystawie ByliSny tu zorganizowanei pzez Muzeum Podlaskie w Bialymstoku w 70.

rocznicq ponvstania w bialostockim getcie". Publikacja jest efektem realizacji projektu

edukacyjnego ,,Byli6my tu", kt6ry byt zwiqzany z wystawE pod tym samym tytulem,

zorganizowanq pzez Muzeum Podlaskie w Bialymstoku. Wystawie towazyszyla oferta

warsztatowa pzygolowana pzez Fundacjg UwB, skierowana do uczni6w gimnazjdw iszk6l
ponadgimnazjalnych. Skladalo sig na niq piQd warsztat6w dotyczqcych historii i kultury

Zydowskiej. Ksiq2ka zawiera wprowadzenie historyczne na temat pzedwoiennej

bialostockiej spolecznoSci 2ydowskiej i jej wojennych los6w oraz pigi autorskich

scenariuszy zajQe ze wskaz6wkami melodycznymi - na temat element6w kultury

2ydowskiej, 2ycia codziennego w bialostockim getcie, udzialu kobiet w 2ydowskim ruchu

oporu oraz losow os6b pomagajqcych Zydom w czasie ll wojny Swiatowej. Autozy: Piotr

Niziolek (wprowadzenie), Katazyna Niziolek, Anna J. Kloza, Mariusz Sokolowski

(scenariusze warsztat6w). Pakiet metodyczny zostal wydany w nakladzie 300 egzemplazy,
pzy wsparciu finansowym Miasta Bialegostoku oraz Samozqdu Wojew6dztwa

Podlaskiego.
o ,,R6inorodno56. Tw6rcza Aktywno66, Inkluzja w Edukacji". Ksiq2ka metodyczna pod

redakcjq Anny Mlynarczuk-Sokolowskiej i Katazyny Szostak-Kr6l, wydana we wspolpracy

ze Szkolq Podstawowq nr 26 w Biafymstoku. Publikacja jest efektem realizacji projektu

edukacyjnego ,,Pzez trudy do gwiazd, Zajgcia wyr6wnawcze ipozalekcyjne dla uczni6w

Szkoly Podstawowej nr 26 w Bialymstoku", kt6ry powstal z my6lq o dzieciach w wieku 10-

12 lat, pochodzqcych z r62nych Srodowisk wychowawczych (w tym dysfunkcyjnych).

Gt6wnym celem inicjatywy bylo zwigkszenie mo2liwoScl partycypacji dzieci

w pozalekcyjnych zajgciach edukacyjnych, Ksiq2ka zawiera teksty dotyczqce

r62norodno6ci, tw6rczej aktywno5ci, kooperatywnego uczenia siq oraz scenariusze

projekt6w inkluzyjnych/wlqczajqcych. Naklad : 70 egz.

12.4 Uniwersytet lll Wieku
Stowazyszenie Uniwersytet Tzeciego Wieku w Bialymstoku jest zarejestrowane w Krajowym Rejestze

Sqdowym pod nr,0000049041, a od 2004 r. posiada status organizacji po2ytku publicznego.

Stowazyszenie nie prowadzi dzialalno6ci gospodarczej, a swojq dzialalno66 opiera na pracy spolecznej

czlonkdw oraz $ci$le wspolpracuje z wy2szymi uczelniami miasta Bialegostoku i Wojew6dzkim

Osrodkiem Animacji Kultury. Liczba sluchaczy stowazyszenia na koniec roku akademickiego

201312014 wynosi 555 sluchaczy, w tym: 458 kobiet i 97 mqLczyzn,

W czerwcu 2014 r. UTW obchodzil XXJecie powstania. Zorganizowano dwudniowE konferencjg, na

kt6rq zaproszono pzedstawicieli uniwersytet6w z Polski i z zagranicy

Wyklady i wsp6lpraca z uczelniami wyiszymi w Bialymstoku
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W roku akademickin 201312014, podobnie jak w latach ubieglych, wyktady odbywaly siq w oparciu

o bazq materialnq Uniwersytetu w Bialymstoku. Miejscem wyklad6w byla aula Wydzialu Prawa pzy ul.

A. Mickiewicza 1. W omawianym okresie czlonkowie UTW wysluchali 15 wyklad6w z rolnych dziedzin
jak: historia, etyka, poezja, pzyroda, prawo, zazqdzanie wiedz4 ekonomia, medycyna, religia
ibankowo50.

Wykladowcami byli pracownicy naukowi wy2szych uczelni (Uniwersytetu w Bialymstoku, Uniwersytetu
Medycznego, Archidiecezjalnego Wy2szego Seminarium Duchownego, Politechniki Bialostockiej,

Wy2szej Szkoly Finans6w i Zarzqdzania, Wy2szej Szkoly Administracji Publicznej oraz pzedstawiciele

instytucji (Dyrektor Muzeum Podlaskiego czy Dyrektor Ksiq2nicy Podlaskiej). Program zajqd byl

zatwierdzany peez Rade Programow4 w sklad kt6rej wchodzq zalo2yciele i pzedstawiciele naszego

UTW, wy2szych uczelni oraz WOAK w Bialymstoku.
Po ka2dym wykladzie, wzorem lat ubieglych, Wojew6dzki O6rodek Animacli Kultury w Bialymstoku

zapewnial nam program artystyczny, na ktory skladaly siq koncerty uczni6w szkol muzycznych, ch6r6w
bialostockich oraz innych zespol6w artystycznych, dziatajqcych na terenie naszego miasta.
W ramach wsp6lpracy z Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, Wydzialem
Instrumentalno-Pedagogicznym w Bialymstoku wziglii;my udzial w sze6ciu koncertach muzyki
klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu student6w i profesor6w uczelni.

Studenci z Wydziatu Pedagogiki i Psychologii, Wydzialu Historyczno-Sociologicznego UwB i innych,

opracowywali ankiety i zebrali materialy do swoich prac magisterskich na temat Zycia, pasji i

zainteresowah ludzi starszych nale2qcych do UTW.

Zajgcia fakultatywne w muzeach
W roku akademickin 201312014 byli5my na 19 spotkaniach w muzeach naszego regionu, podczas

kt6rych wysluchaliSmy wyklad6w polqczonych tematycznie ze zwiedzaniem wystaw: Muzeum Podlaskie
w Ratuszu - 6 razy, Muzeum Wojska - 7 razy, Muzeum Historyczne - 4 razy, Muzeum Rze2by Alfonsa
Karnego - 2 razy. Zlgciaw muzeach cieszq siq du2ym zainteresowaniem sluchaczy.
Zajgcia w sekcjach
W okresie 2013/2014 w 15 sekcjach uczestniczylo ponad 500 osob.
Pozostala dzialalnoS6
Zorganizowane zostaly imprezy integracyjne: Inauguracja Roku Akademickiego, Dziei Seniora,
Spotkanie Oplatkowe, Bal Karnawalowy i Zakoiczenie Roku Akademickiego, zostaly wycieczki

autokarowe krajoznawczo-historyczne oraz do: Gzybowszczyzny, Michalowa, Puszczy Bialowieskie.j,

Sokolki, Rostkowa, Ponadto zorganizowane zostaly wczasy dla senior6w w Jastzgbiej G6ze - 110
os6b iw Szklarskiej Porgbie 40 osob, sanatorium w Ciechocinku - 6 os6b.
W roku bie2qcym zakoiczono projekt ,,Nature", kontynuowano projekt ,,Congenial" i rozpoczgto
realizacjg projektu wolontariackiego 

"AFISZA" 
oraz projektu 

"BASE" 
(,fqczenie sztuki pzez senior6w

dla Europy"). Odbyly sig nastgpujqce wizyty edukacyjne:
r Hiszpania w kwietniu 2013 r. - 14 os6b,
. Slowenia w maju 2013 r. - 5 os6b.

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami zostalo spozqdzone za rok
kalendazowy i obejmuje okres od dnia 01 .01 .2013 r, do dnia 31 122013 r,

W 2013 r. uzyskano 234.888,96 zl pzychodow z nastqpujqcych 2r6det:
. wplaty z tytulu wpisowego i skladek czlonkowskich 48,450,00 zl
. rozliczone dotacje zagraniczne - 89.273,76 zl
. rozliczone dotacje knjowe - 55.103.63 zl
o wplaty sluchaczy jako uczestnik6w imprez, wplaty wspierajqcych - 27 .937 ,39 zl
. wplaty z tytulu 1% od podatku dochodowego - 3.894,31 zl
. inne wpfaty i nadwy2ka pzychod6w nad kosztami za ubiegly rok - 10.228,44 zl
. pzychody finansowe - 1,43 zl
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W roku 2013 pzychody ze skladek czlonkowskich w stosunku do 2012 roku obni2yly sig o 1 .600,00 zl,

11. o3,2o/0.

W 2013 r. zakoiczono i rozliczono finansowanq z dotacji, realizacjg Migdzynarodowego Projektu

"NATURE" 
- GRUNDTVIG z udzialem sluchaczy Uniwersytetu Tzeciego Wieku oraz pzedstawicieli

z Hiszpanii, Turqi.
W 2013 roku kontynuowano realizacje migdzynarodowego pro1ektu partnerskiego 'CONGENIAL"

z udzialem senior6w UTW oraz pzedstawicieli Grecji, Woch, Anglii, Wggier, Slowenii, Rumunii iTurcji.
Pzewiduje siq zakoiczenie tego projektu w 2014 r.

W lV kwartale 2013 r.,z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, uzyskano dotacjq w lqcznej

kwocie 132.626,72 zl na realizaqg projektow: ,,BASE"i AFISZA"z udzialem partner6w z Turcji,

Hiszpanii iLitwy. Ponadto w 2013 r. uzyskano z Ministerstwa Pracy iPolityki Spolecznej i rozliczono

dotacjg krajowq na realizacjq zadania publicznego pod nazwq,,Silni Zdrowiem' w kwocie 50,423,66 zl

oraz z ROPS-u dotaclg na projekt pod nazwE"Senioze nie rezygnuj, bqd2 aktywny"w kwocie 4.680,00

A.
Wplywy uzyskane z 1o/o podatku dochodowego Wzeznaczono w czqsci na potneby Choru

Uniwersyteckiego oraz na doplatg do kosztow Wigilii dla Senior6w i na pozostale koszty slatutowe.
W roku 2013 ponie5liSmy koszty ogolem:

. koszty dziatalnoSci statutowej

. kosztyadministracyjne

-220142p52]r,w tyn'.
- 191.125,24 zl.

- 29.017,71 zl,

Wynik finansowy netto, stanowiqcy nadwy2ke pzychod6w nad kosztami, wyni6sl 14,746,01 zl

i powigkszy pzychody 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostalo zatwierdzone pzez Walne Zgromadzenie Czlonk6w

w marcu 2014 r., pzedlo2one I Uzgdowi Skarbowemu w Bialymstoku oraz ogloszone w ,,bazie"

organizacji pozazqdowych prowadzonej pzez MPiPS

12.5 Ch6r Akademicki

Rok akademicki 201312014 byl dla Choru Akademickiego Uniwersytetu w Bialymstoku okresem
pzygotowan do wyjazdu na lll Miqdzynarodowy Festiwal Ch6r6w i Orkiestr w Macedonii (06-10

sierpnia 2014 r,). W wyniku pzeprowadzonej rekrutacli w szeregi zespolu wstqpilo ok, 20 studentow
pierwszego roku studi6w. Chor wystqpil podczas akademickich uroczysto6ct (inauguracji roku

akademickrego, uroczysto6ci nadania tytulu i godnoSci Doktora Honoris Causa UwB oraz promocji

habilitacyjnych i doktorskich). Zespdl uczestniczyl w 40 Jubileuszowym Festiwalu Barb6rkowym Ch6r6w

Akademickich we Wroclawiu. Wystqpil, na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Grodnie,

w grodzieriskiej Katedze Sw. Franciszka z koncertem pie6ni patriotycznych. W dzien popzedzajqcy

uroczysto6c kanonizacji wystqpil z koncertem w holdzie papie2owi Janowi Pawlowi ll, w ko6ciele p,w.

6w, Antoniego Padewskiego w Sok6lce, Ponadto, wziql udzial w Xll Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki
prezentujqc wraz z zespolem muzycznym repertuar rozrywkowy.

12.6 Klub Uczelniany AZS

W roku akademickin 201312014 Klub Uczelniany AZS reprezentowal uczelnig w Podlaskiej

Akademickiej Lidze Miqdzyuczelnianej. Studenci naszej uczelni zzeszeni w sekcjach sportowych

walczyli w nastgpujqcych dyscyplinach: trojboju silowym, tenisie stolowym kobiet i mg2czyzn, pilce

siatkowej kobiet i mq2czyzn, w koszyk6wce kobiet i mgzczyzn, pilce pla2owej kobiet i mg2czyzn.

Reprezentanci naszej uczelni okazali siQ najlepsi w trojboju silowym zajmujqc wszystkie medalowe

miejsca. Uplasowali siq na pierwszym miejscu tak2e w tenisie stolowym mg2czyzn, pilce siatkowej

kobiet, pilce koszykowej kobiet oraz pilce siatkowej pla2owej kobiet. W punktacji generalnej sportowcy

UwB wywalczyli lll miejsce, W marcu 2014 roku odbyl sig Towazyski Turniej w Pilce Koszykowej

Mg2czyzn 2014 o Puchar Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku. W imprezie

zorganizowanej pod haslem ,,Wyznacz sobie kierunek itrenuj na naszej Uczelni" opr6cz zawodnik6w

z UwB udzial wziqty dru2yny piqciu lice6w o96lnoksztalcqcych Bialegostoku.




