Załącznik do Uchwały nr 16/RW/II/20
Rady Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 07.09.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Wydziału Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z § 57 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 2455 Senatu
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca w sprawie Statutu w Białymstoku) dziekan
przedstawia do zatwierdzenia Radzie Wydziału roczne sprawozdanie z działalności wydziału,
natomiast zgodnie § 59 ust. 1 pkt 7 Statutu, Rada Wydziału dokonuje oceny działalności dziekana
oraz zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
W roku akademickim 2019/2020 Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
kontynuował działalność w trzech obszarach:
1. Nauka.
2. Dydaktyka.
3. Współpraca.
Działalność ta jest zgodna z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz z założeniami Strategii Rozwoju Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2017-2021.
W roku akademickim 2019/2020 realizowano cele założone w przedmiotowej Strategii:
1. Rozwój naukowy kadry WEiF w kategoriach parametrycznych.
2. Profesjonalizacja procesu dydaktycznego i aktywizacja życia akademickiego.
3. Wzrost aktywności kooperacyjnej WEiF w zakresie rozwoju naukowego, rozwoju
działalności eksperckiej oraz profesjonalizacji procesu dydaktycznego.
Realizacja powyżej wymienionych celów strategicznych w każdym z obszarów (tj. nauka,
dydaktyka, współpraca) skupiała się wokół czterech wymiarów:
1. Innowacyjność.
2. Reputacja.
3. Architektura relacji.
4. Internacjonalizacja.
Ze względu na zmianę przepisów wynikających z wprowadzenia ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) dnia 1 października 2019 r. Wydział Ekonomii
i Zarządzania UwB został przekształcony w Wydział Ekonomii i Finansów UwB. Jednocześnie
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zmieniono i zmodernizowano wewnętrzną strukturą organizacyjną Wydziału zarówno pod kątem
wymogów nowego Statutu UwB (Uchwała nr 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26
czerwca w sprawie Statutu w Białymstoku), jak i lepszego dostosowania tej struktury do
specjalizacji naukowej poszczególnych pracowników. Nową strukturę organizacyjną WEiF
zaprezentowano w poniżej tabeli (Tabela 1).
Tabela 1. Struktura organizacyjna Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu
w Białymstoku od 1.10.2019 r.
Katedra

Zakłady
Zakład Teorii Ekonomii

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Ekonomii Instytucjonalnej
Zakład Finansów Publicznych

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego
Zakład Finansów i Rachunkowości

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa
Zakład Metod Ilościowych
Zakład Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Zrównoważonego Rozwoju

Źródło: opracowanie własne specjalisty ds. administrowania nauką.

Cel strategiczny Wydziału Ekonomii i Finansów w obszarze Nauka był realizowany
poprzez rozwój kadry naukowej, prowadzenie badań naukowych, granty i projekty badawcze, udział
w zagranicznych stażach naukowych, a także publikowanie wyników badań.
Ważnym aspektem rozwoju kadry naukowej są awanse naukowe pracowników Wydziału. Dnia
28 listopada 2019 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora nauk
społecznych uzyskała dr hab. Marzana Poniatowicz, prof. UwB.
W roku akademickim 2019/2020 prowadzono podstępowania habilitacyjne według
wytycznych Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.).
Trzy z prowadzonych postępowań habilitacyjnych zakończyły się nadaniem stopnia naukowego
doktora habilitowanego, tj. dr Joannie Prystrom, dr Małgorzacie Niklewicz-Pijaczyńskiej, dr Annie
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Mazurek-Kusiak, jedno postępowanie zakończono odmową nadania stopnia, tj. dr Krystyny
Zimnoch oraz jedno postępowanie umorzono, tj. dr Agnieszki Piekutowskiej.
Postępowanie

habilitacyjne

dr

Doroty

Wyszkowskiej

prowadzone

na

Uniwersytecie

Szczecińskim zakończyło się nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Do Rady Doskonałości Naukowej wpłynął jeden wniosek o przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego dr Ewy Rollnik–Sadowskiej według nowej procedury na podstawie przepisów
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z
późn. zm.). Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, jest na etapie przygotowywania recenzji.
W roku akademickim 2019/2020 nadano pięć stopni doktora nauk społecznych w
dyscyplinie ekonomia i finanse: mgr Ewie Kuzionko-Ochrymiuk, mgr. Mariuszowi Dąbrowskiemu,
mgr. Bogusławowi Adamowi Chmielakowi, mgr Annie Matel, mgr. Pawłowi Konopce, mgr Paulinie
Tumiel-Góralskiej. Dwie dysertacje doktorskie, tj. mgr Emilii Jankowskiej–Ambroziak i mgr Ewy
Piotrowskiej-Lipskiej są już na etapie po recenzji – ich obrony przewidziano w roku akademickim
2020/2021.
W ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich do końca 2019 r. kontynuowano realizację siedmiu projektów (Tabela 2).
Tabela 2. Projekty w ramach BMN realizowane do końca 2019 r.
Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł projektu

kierownika projektu

1.

Luiza Kostecka-Tomaszewska

2.

Łukasz Zegarowicz

3.

Iwona Skrodzka

4.

Monika Fiedorczuk

5.

Emilia Jankowska-Ambroziak

Nowy Jedwabny Szlak a bezpieczeństwo ekonomiczne Chin
Ekonomiczne skutki bezpośrednich i pośrednich form publicznego
wsparcia działalności badawczo-rozwojowej
Kapitał ludzki i kapitał społeczny jako czynniki inteligentnego
rozwoju polskich województw
Determinanty przemian strukturalnych w wybranych krajach
byłego Związku Radzieckiego
Fundusze naftowe jako instrument stabilizacji gospodarek
rynkowych
Ocena wpływu zmian demograficznych w Brazylii, Rosji, Indiach,

6.

Kamil Waligóra

Chinach, Republice Południowej Afryki na ich rozwój społecznogospodarczy w latach 1975-2015
Publikacja monografii naukowej pt. Ochrona akcjonariuszy

7.

Anna Wierzbicka

mniejszościowych w świetle zasad corporate governance a wyniki
finansowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych
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Źródło: opracowanie własne specjalisty ds. administrowania nauką.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywało się również poprzez przygotowanie
wniosków o finansowanie projektów badawczych. W roku akademickim 2019/2020 złożono
4 wnioski w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Dofinansowanie otrzymały dwa
projekty badawcze:
1. Możliwości zastosowania metody SEM-PLS do badania zależności między kapitałem
ludzkim,

kapitałem

społecznym,

międzynarodowym

transferem

technologii

a inteligentnym rozwojem krajów Unii Europejskiej - wyjazd konsultacyjny – NCN
Miniatura 3, kierownik: dr Iwona Skrodzka, realizacja: 19.12.2019 – 03.04.2021.
2.

Heurystyka dostępności w wycenie warunkowej dóbr środowiskowych – NCN
Miniatura 3, kierownik: dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, realizacja 19.12.2019-19.03.2021.
W sprawozdawanym roku akademickim kontynuowano realizację następujących projektów

badawczych:
1. Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce – NCN
PRELUDIUM 7; kierownik: mgr Renata Budlewska, realizacja: 06.02.2015 – 05.10.2020.
2. Stypendium doktorskie w ramach konkursu Etiuda 4; kierownik: mgr Renata Budlewska,
realizacja: 1.10.2016 – 30.04.2020.
3. Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz
ograniczeń poznawczych negocjatorów – NCN OPUS 11; kierownik: dr hab. Ewa
Roszkowska, prof. UwB, realizacja: 22.02.2017 – 21.02.2021 (zgoda Prorektor ds. nauki na
przedłużenie projektu o rok – termin zakończenia wg umowy to 21.02.2020).
4. Optimum. Economic Studies – Wsparcie dla czasopism naukowych, MNiSW; kierownik:
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB, realizacja: 17.07.2019 – 31.12.2020.
5. Optimum. Economis Studies – Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów
naukowych w Optimum. Economic Studies – MNiSW (878/P-DUN/2019); kierownik:
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB, realizacja: 03.06.2019 – 31.12.2020.
6. Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup
producentów – projekt finansowany ze środków KSOW, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020; koordynator dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB,
realizacja: 01.04.2019 - 31.10.2019.
7. Model wyborów mieszkaniowych w cyklu życia gospodarstwa domowego – NCN
PRELUDIUM 16; kierownik mgr inż. Anna Matel, realizacja: 21.06.2019 – 20.06.2021.
Ważny obszar działalności naukowo-badawczej Wydziału Ekonomii i Finansów UwB stanowią
wydawnictwa. W roku akademickim 2019/2020 wydano trzy monografie autorskie oraz jedną
pracę zbiorową w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku:
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1. Mirosława Kozłowska-Burdziak, Renata Przygodzka, Grupy producentów rolnych – szanse
i bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, s. 236,
ISBN: 978-83-7431-585-2.
2. Elżbieta Majewska, Integracja europejska rynków giełdowych w obliczu kryzysów
finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, s. 158, ISBN:
978-83-7431-576-0.
3. Łukasz Siemieniuk, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako kreator aktywności
gospodarczej

środowiska

akademickiego

w

Polsce,

Wydawnictwo

Uniwersytetu

w Białymstoku, Białystok 2019, s. 123, ISBN: 978-83-7431-595-1.
4. Ewa Gruszewska, Renata Przygodzka (red.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich: księga poświęcona pamięci dr. hab. Adama
Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w
Białymstoku, Białystok 2020, s. 435, ISBN: 978-83-7431-585-2.
W 2019 r. w czterech numerach czasopisma naukowego Optimum. Economic Studies,
ukazało się 41 artykułów (w tym jedna recenzja), z czego 10 autorstwa bądź współautorstwa
pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Ekonomii i Finansów UwB.
Wydano 14 artykułów naukowych w języku angielskim (tj. 34,14% ogólnej liczby opublikowanych
artykułów naukowych). Istotne osiągnięcia Optimum. Economic Studies w sprawozdawanym
okresie to:
1. Awans czasopisma na 29. pozycję w rankingu 100 najpopularniejszych czasopism
naukowych w Polsce według Google Scholar Metrics (w 2019 r. czasopismo zajmowało 52.
pozycję; w 2018 r. - 60. pozycję).
2. Wzrost wartości wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) z 86,07 w 2017 r. do 96,89 w
2018 r. (brak danych ICV 2019 – w trakcie oceny).
3. Indeksacja w bazie EBSCO Discovery Service (EDS).
4. Uzyskanie wsparcia MNiSW w ramach projektu Wsparcie dla Czasopism Naukowych.
Czasopismo uzyskało 20 punktów.
5. Realizacja zadania Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych
w Optimum. Economic Studies, w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019, finansowanego ze
środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (termin realizacji:
03.06.2019 r. - 31.12.2020 r.).
6. Rozszerzenie Rady Programowej o czterech nowych przedstawicieli zagranicznych
ośrodków naukowych:
•

Raffaella Patimo (Università degli Studi di Bari Aldo Moro – UniBa, Italy);

•

Sandra Mª Sánchez Cañizares (Universidad de Córdoba, Spain);

•

Liang Like (Luoyang Normal University, China);

•

Nataliya Ponomareva (Belarusian State University, Belarus).
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7. Rozszerzenie zespołu redaktorów tematycznych o:
•

dwóch pracowników naukowych z WEiF: dr Urszulę Gołaszewską-Kaczan – redaktor
tematyczny działu gospodarowanie kapitałem ludzkim; dr Agnieszkę Piekutowską –
redaktor tematyczny działu międzynarodowe stosunki gospodarcze;

•

dwóch przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych: Natallia Bandarenka,
PhD – redaktor pomocniczy działu stosunki międzynarodowe: Marina Zelenkevich,
PhD – redaktor pomocniczy działu polityka społeczna i ekonomiczna.

8.

Rejestracja czasopisma w bazie MOST Wiedzy (Multidyscyplinarny Otwarty System
Transferu Wiedzy).

9. Szkolenie

członków

kolegium

wydawniczego

Optimum.

Economic

Studies

nt.

„Jak efektywnie prowadzić i rozwijać czasopismo naukowe”, prowadzone przez pracownika
Amber Edition sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (termin realizacji: 10.10.2019 r.).
Cel szczegółowy: Rozwój naukowy kadry Wydziału Ekonomii i Finansów w
kategoriach parametrycznych realizowano na podstawie następujących zadań:
1. Raporty na temat aktywności publikacyjnej przedstawiane Dziekanowi WEiF.
2. Aktualizacja bazy publikacji badawczo-dydaktycznych (zadanie realizowane systematycznie
przez cały rok akademicki 2019/2020).
Aktywność publikacyjną przedstawia poniższa tabela (Tabela 3), w której ujęto publikacje
pracowników badawczo-dydaktycznych, uczestników studiów doktoranckich oraz studentów
Wydziału Ekonomii i Finansów UwB w roku akademickim 2019/2020. Należy w tym aspekcie
zwłaszcza podkreślić znaczący wzrost w analizowanym roku akademickim liczby
artykułów

naukowych

opublikowanych

przez

pracowników

Wydziału

w

wysokopunktowanych czasopismach z Wykazu czasopism - 12 artykułów za 100 pkt.,
1 artykuł za 140 pkt.
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie aktywności publikacyjnej pracowników WEiF w roku
akademickim 2019/2020
2019/2020
Rodzaj publikacji

Monografia z Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r.
Redakcja monografii z Wykazu wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r.
Rozdział w monografii z Wykazu wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r.

Suma

Suma punktów

udziałów

za udziały

jednostkowych

jednostkowe

7

700

1

20

20

413,97

6

Sprawozdanie z działalności Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
w roku akademickim 2019/2020

Monografia

wydana

przez

wydawnictwo

niezamieszczone

w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie

0

0

0,5

2,5

4,5

22,5

50,52

2 420,16

7

35

90,52

3 614,13

naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r.
Redakcja

monografii

niezamieszczone

w

wydanej

Wykazie

przez

wydawnictw

wydawnictwo
publikujących

recenzowane monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r.
Rozdział

w

niezamieszczone

monografii
w

wydanej

Wykazie

przez

wydawnictwo

wydawnictw

publikujących

recenzowane monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r.
Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z Wykazu
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych z dnia 18 grudnia 2019 r.
Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie spoza Wykazu
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych z dnia 18 grudnia 2019 r.
Razem:
Źródło: obliczenia własne specjalisty ds. administrowania nauką.

W roku akademickim 2019/2020 w każdej jednostce Wydziału Ekonomii i Finansów UwB
odbywały się otwarte seminaria naukowe. Ponadto poczyniono przygotowania do zorganizowania
dwóch cyklicznych konferencji naukowych, które z powodu sytuacji epidemicznej musiały zostać
odwołane:
1.

II Podlaskie Forum Finansów Publicznych, nt. Finanse publiczne: trendy i wzorce,
planowany termin: 25-26.05.2020 r.

2. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Rozwój społeczno-gospodarczy
w teoriach ekonomicznych, nt. Anatomia kryzysu, planowany termin: 29-30.06.2020 r.
Istotne znaczenie w obszarze Nauka odgrywa poziom wyposażenia Biblioteki. Z dniem
1 października 2019 r. dotychczasowa Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania została
włączona w struktury Biblioteki Uniwersyteckiej jako Biblioteka Ekonomiczna. Zbiory
Biblioteki Ekonomicznej gromadzone są w oparciu o programy wszystkich rodzajów studiów na
Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania. Biblioteka gromadzi książki,
czasopisma i zbiory specjalne. Podstawowe formy pozyskiwania zbiorów to: zakup, prenumerata,
wymiana międzybiblioteczna i dary. W okresie sprawozdawczym pozyskano do zbiorów Biblioteki
ogółem 1168 woluminów. Stan zbiorów Biblioteki na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 64154
woluminów. W trakcie roku akademickiego w stałej prenumeracie Biblioteki było łącznie 57 tytułów
czasopism. Biblioteka prenumerowała również bazę elektroniczną czasopism: EconLit Full Text.
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W Bibliotece funkcjonuje Czytelnia (udostępnienia woluminów na miejscu) oraz
Wypożyczalnia (wypożyczenia do domu). W okresie sprawozdawczym zarejestrowano następujący
ruch czytelniczy:

W

•

Czytelnia – 3188 odwiedzin i 13191 udostępnień;

•

Wypożyczalnia – 3252 odwiedzin i 3565 wypożyczeń.

Wypożyczalni

zarejestrowano

ogółem

1251

czytelników

(pracowników,

doktorantów

i studentów Uniwersytetu).
Celem strategicznym Wydziału Ekonomii i Finansów w obszarze badawczym
Dydaktyka było powiązanie procesu dydaktycznego z prowadzonymi badaniami szczególnie na
rzecz regionalnego otoczenia. W roku akademickim 2019/2020 cel ten realizowano poprzez
włączenie w proces dydaktyczny praktyków wywodzących się ze świata biznesu, JST i NGO.
Wydział Ekonomii i Finansów w roku akademickim 2019/2020 kształcił studentów na
kierunkach: Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Logistyka i EkonomicznoPrawnym. Łącznie na Wydziale studiowało 1418 osób, w tym: na studiach stacjonarnych – 1026
osoby (spadek o 404 osób w stosunku do roku poprzedniego), na studiach niestacjonarnych – 392
osób (spadek o 25 osób w stosunku do roku poprzedniego) (Tabele 4 i 5).
Tabela 4. Liczba studentów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB w roku akademickim
2019/2020
Liczba studentów
Kierunek studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

Ekonomia

449

215

213

170

Ekonomiczno-Prawny

176

0

0

0

Logistyka

54

0

9

0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

72

60

0

0

Łącznie

751

275

222

170

Źródło: dane Dziekanatu WEiF.

Tabela 5. Struktura studentów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB w roku
akademickim 2019/2020
Struktura studentów
Kierunek studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

Ekonomia

59,79

78,18

95,95

100

Ekonomiczno-Prawny

23,43

0

0

0
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Logistyka

7,19

0

4,05

0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

9,59

21,82

0

0

Łącznie

100

100

100

100

52,97%

19,39%

15,65%

11,99%

Udział w ogólnej liczbie studentów

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Dziekanatu WEiF.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od roku
akademickiego 2019/2020 uległ zmianie model kształcenia doktorantów. Dotychczasowe
studia doktoranckie zostały zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach, tj.
szkołach doktorskich (w przypadku dyscypliny naukowej ekonomia i finanse - Szkoły Doktorskiej
Nauk Społecznych). Studia III stopnia są stopniowo wygaszane i do roku 2023 prowadzi się je na
zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy. Doktoranci, którzy do roku
akademickiego 2018/2019 rozpoczęli kształcenie na studiach III stopnia, kończą je w
dotychczasowym trybie. Wydział Ekonomii i Finansów w roku akademickim 2019/2020 kształcił
na studiach doktoranckich łącznie 27 osób, w tym: na II roku – 8 osób, na III roku – 8 osób, na IV
roku – 11 osób. Jednocześnie począwszy od roku 2019, w związku z nowymi regulacjami prawnymi,
nie jest prowadzona rekrutacja na I rok studiów.
Wydział Ekonomii i Finansów posiada w swojej ofercie edukacyjnej 12 studiów
podyplomowych. Studia podyplomowe uruchomione w analizowanym roku akademickim wraz
z liczbą słuchaczy przedstawiono w poniższej tabeli (Tabela 6).
Tabela 6. Studia podyplomowe WEiF działające w roku akademickim 2019/2020
Studia podyplomowe

Liczba słuchaczy

Studia Podyplomowe Menedżerskie

38

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

36

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

22

Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

20

Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

18

Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego

17

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

16

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

16

Źródło: dane uzyskane od osób administrujących poszczególne studia podyplomowe.

W celu doskonalenia sytemu jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w
roku akademickim 2019/2020 podejmowane były działania realizowane we wszystkich obszarach
aktywności Wydziału zgodnie z Uchwałą nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia na UwB. W celu poprawy jakości kształcenia opracowano wewnętrzny System
9
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Zapewnienia Jakości Kształcenia Na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB (przyjęty na Radzie
Wydziału w dniu 9 marca 2020). Zawiera on opis działań, jakie powinny być podejmowane na
Wydziale w poszczególnych obszarach systemu jakości kształcenia oraz opracowane w tym zakresie
procedury. Ponadto do systemu zapewnienia jakości kształcenia włączono studia podyplomowe
realizowane na Wydziale Ekonomii i Finansów.
Realizowane przez Wydział zadania związane z zapewnieniem systemu jakości kształcenia
weryfikowane są przez zewnętrzne instytucje. W lutym 2020 roku został przygotowany Raport
Samooceny na kierunku MSG na potrzeby oceny programowej przeprowadzanej przez Polską
Komisję Akredytacyjną. Zaprezentowano w nim koncepcję i program studiów, uwarunkowania jego
realizacji oraz miejsce i rolę kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do
szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych
w załączniku do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także wewnętrzną ocenę stopnia
spełnienia tych kryteriów. Planowaną pierwotnie w semestrze letnim roku akademickiego
2019/2020 wizytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WEiF związaną z oceną programową
kierunku MSG ze względu na sytuacją epidemiczną w kraju przesunięto na późniejszy termin.
W roku akademickim 2019/2020 monitorowano również działania takie jak:
•

kontrolowanie kompletności wyposażenia sal w sprzęt audiowizualny,

•

systematyczne modyfikowanie strony internetowej Wydziału pod kątem lepszej dostępności
m.in. do informacji na temat procesu kształcenia.

W związku z wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkolnictwa
wyższego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
począwszy od dnia 13 marca 2020 r. na Wydziale zostało wprowadzone kształcenie zdalne jako
podstawowa forma prowadzenia zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów.

W

ramach działań związanych w wprowadzeniem kształcenia zdalnego, mając na względzie, że brak
odpowiedniego sprzętu komputerowego mógłby utrudniać lub uniemożliwić dostęp do kształcenia
w trybie zdalnym, stworzono możliwość czasowego, bezpłatnego użyczenia komputerów (wraz z
oprogramowaniem) dla studentów Wydziału. Akcja wypożyczania komputerów rozpoczęła się w
kwietniu i trwa do końca września 2020 r. W ramach działań w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przygotowano zestaw narzędzi kształcenia zdalnego
(filmy instruktażowe, instrukcje w formie prezentacji, filmy szkoleniowe) oraz przygotowano pakiet
informacji skierowany do studentów zagranicznych przebywających w semestrze letnim na WEiF
(wszystkie materiały instruktażowe i informacje były na bieżąco zamieszczane na stronie
Wydziału).
Od lutego br. został zapewniony stały kontakt ze studentami WEiF pozostającymi na wymianie
zagranicznej i powracającymi na Wydział.
Mając na względzie trudności w zakresie przeprowadzania badań w związku z przygotowaniem
prac dyplomowych przez studentów, skorygowano terminarz sesji obron uwzględniający możliwość
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przedłużenia i przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej we wrześniu. W odniesieniu do obron
odbywających się w budynku WEiF, zapewniono bezpieczeństwo przebiegu obron zgodnie ze
Środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni oraz
Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. Dodatkowo, w
celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu obron, pierwszy termin obron został wydłużony, a
część obron odbyła się w formie zdalnej.
W ramach wprowadzonego kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych
na WEiF wprowadzono także system monitoringu zajęć w tej formie (arkusz ewidencji zajęć,
sprawozdanie z realizacji przedmiotu w systemie zdalnym).
Ważną rolę w rozwoju i promocji Wydziału Ekonomii i Finansów UwB odgrywają studenckie
koła naukowe. W roku akademickim 2019/2020 aktywnie działało 5 organizacji. Szereg
zaplanowanych projektów nie mogło być zrealizowanych

ze względu na ograniczenie

funkcjonowania uczelni. Część działań, które udało się przeprowadzić to:
1. Koło Naukowe Doktorantów „COGNITA":
a) Spotkania członków Koła Naukowego Doktorantów „Cognita": 04.10.2019 (temat:
planowanie pracy w roku akademickim 2019/20200), 09.10.2019 (spotkanie robocze),
23.10.2019 (spotkanie robocze).

b) Spotkania prezesa Koła z członkiem honorowym Koła Naukowego Doktorantów „Cognita"
mgr. Romanem Korneu, Ambasadorem Cambrige University: 06.11.2019 oraz 10.12.2019
(tematy spotkań: utrzymanie kontaktów z przedstawicielem wspólnoty Cambrige University
oraz wypracowanie strategii współpracy pomiędzy UwB i CU).
2. Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki:
a) Współorganizacja i uczestnictwo w III Konferencji Studenckich Kół Naukowych Zdrowie
w produktach terapeutycznych realizowanych w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach
leśnych wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym „Hossa” na Uczelni Jańskiego w Łomży,
Studenckim Kołem Naukowym „Public Relations” w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Towarzystwem Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących
w Białymstoku oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm.
Ryszarda Kaczorowskiego. Konferencja odbyła się 18 stycznia 2020 r. na Uczelni Jańskiego
w Łomży. Podczas tego wydarzenia członkowie Koła wygłosili trzy referaty nt. Niedobór
środków finansowych na działalność szpitali a korzystanie ze środków publicznych;
Możliwości usprawniania organizmu ludzkiego na obszarach wiejskich; Hortikuloterapia
jako forma terapii pacjentów z zaburzeniami na tle psychicznym. Jeden referat został
opublikowany w książce pt. Zdrowie w produktach terapeutycznych realizowanych
w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych pod redakcją naukową Antoniego
Romana.
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b) Współorganizacja i uczestnictwo w IV Konferencji Studenckich Kół Naukowych Czas wolny
od pracy i jego wpływ na zdrowie i jakość życia człowieka wspólnie ze Studenckim Kołem
Naukowym „Hossa” na Uczelni Jańskiego w Łomży oraz Towarzystwem Zapobiegania
Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku. Konferencja odbyła się 6 czerwca 2020 r.
w formie online za pośrednictwem platformy ZOOM oraz niezbędnych urządzeń
multimedialnych udostępnionych przez WEiF. Podczas tego wydarzenia członkowie Koła
wygłosili dwa referaty nt.: Aktywne spędzanie czasu wolnego przez seniorów i jego wpływ
na jakość życia; Agroturystyka jako forma spędzania wolnego czasu na obszarach
wiejskich. Opiekun Koła Naukowego - dr hab. Barbarę Roszkowska-Mądra, prof. UwB
miała wystąpienie nt. rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa oraz agroturystyki. Dwa
referaty zostały opublikowane w książce pt.: Czas wolny od pracy i jego wpływ na życie i
zdrowie człowieka pod redakcją naukową Antoniego Romana i Roberta Kosińskiego.
3. Uniwersytecki Klub Naukowy: organizacja warsztatów w ramach Podlaskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki.
4. Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club:
a) Przeprowadzenie dwóch rekrutacji.
b) Sesja zdjęciowa zarządu organizacji na Kampusie UwB.
c) Stworzenie filmików promujących projekty: Festiwal BOSS, Przedsiębiorcza Kobieta,
Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, Inteligencja Finansowa, Akcja Motywacja.
d) Nagranie filmu świątecznego.
e) Zorganizowanie Winter Campu dla członków SF BCC z całej Polski.
f) Organizacja szkoleń wewnętrznych: grafila, rekrutacja, marka osobista, negocjacje,
zarządzenie zespołem, pozyskiwanie partnerów biznesowych, Linkedin.
g) Uczestnictwo w spotkaniach loży Business Centre Club.
h) Udział w Gali Młodych Liderów, Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu i innych
zjazdach ogólnopolskich.
i) Otrzymanie nagrody za najlepszy Region na Gali Młodych Liderów.
j) Otrzymanie nagrody za najlepszego koordynatora działu Public Relations, projektu
Festiwal BOSS, projektu Inteligencja Finansowa.
k) Przeprowadzenie wywiadów z prelegentami, partnerami biznesowymi i alumnami
organizacji.

5. Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego: przygotowania
związane z organizacją seminarium naukowego pt. Proekologiczny samorząd terytorialny,
czyli jaki? (seminarium odwołane ze względu na sytuację epidemiczną).
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Celem strategicznym Wydziału Ekonomii i Finansów w obszarze Współpraca było
pełnienie roli kluczowego ogniwa w sieciach współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu i kraju.
W ramach współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w dniu 27 stycznia
2020 roku na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB odbyło się posiedzenie Wydziałowej Rady
Konsultacyjnej (WRK). WRK jest ciałem społecznym o charakterze doradczo-opiniującym. Do jej
zadań należy między innymi: opiniowanie Strategii Rozwoju WEiF, nowych kierunków studiów i
specjalności, a także opiniowanie zmian w programach studiów, z uwzględnieniem adekwatności
efektów uczenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy. W spotkaniu wzięli
udział m.in.: Witold Karczewski - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej, Janina Mironowicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Anna Wojtan - Naczelnik Drugiego Urzędu
Pracy, Teresa Sołowińska - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Oddział
Okręgowy w Białymstoku.
W zakresie współpracy z otoczeniem społecznym, Wydział brał także aktywny udział w akcjach
charytatywnych – inicjując i realizując w maju 2020 r. zbiórkę na rzecz Hospicjum przy ul.
Sobieskiego 1 w Białymstoku oraz biorąc w lipcu 2020 r. aktywny udział w gaszynchallenge –
inicjatywie na rzecz dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni.
Aktywność Wydziału w zakresie zawierania umów z partnerami z zagranicznych
ośrodków naukowych przedstawia poniższa tabela (Tabela 7).
Tabela 7. Wykaz zawartych umów bilateralnych

Partner zagraniczny

Czas obowiązywania

Kraj
Od

do

Państwowa Instytucja
Edukacyjna „Instytut
Biznesu Białoruskiego
Uniwersytetu Państwowego

Białoruś

30.10.2019

30.10.2024 + automatyczne
przedłużenie

Uniwersytet w Belgradzie

Serbia

11.06.2018

11.06.2023

Narodowy Uniwersytet
Lwowski im. Iwana Franki

Ukraina

11.01.2017

11.01.2022 +automatyczne
przedłużenie

Tarnopolski Narodowy
Uniwersytet Ekonomiczny

Ukraina

03.9.2013

na czas nieokreślony

Grodzieński Państwowy
Uniwersytet im. Janka
Kupały

Białoruś

21.12.2015

20.12.2020

Źródło: https://weif.uwb.edu.pl/umowy-bilateralne-i-programy-miedzynarodowe.
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Najważniejsze wydarzenia o charakterze międzynarodowym Wydziału Ekonomii i
Finansów UwB w roku akademickim 2019/2020, to:
1. W październiku 2019 r. Uniwersytet w Białymstoku został członkiem European University
Alliance. Członkostwo jest wynikiem współpracy Wydziału z Anne-Marie Gorisse –
President of EUA. Uniwersytet w Białymstoku znalazł się w gronie 215 członków organizacji
- instytucji szkolnictwa wyższego, z czego 8 (w tym UwB) pochodzi z Polski. European
University Alliance ma na celu wspieranie internacjonalizacji europejskiego szkolnictwa
wyższego. Członkostwo w EUA pozwala na nawiązywanie nowych partnerstw, wymianę
doświadczeń między partnerami oraz udział w licznie organizowanych konferencjach i
szkoleniach. Celem EUA jest m.in. promowanie wysokiej jakości mobilności studentów,
włączenie mobilności do programów nauczania i zachęcanie do współpracy przy zakładaniu
i prowadzeniu szkół letnich, ułatwienie współpracy i wymiany doświadczeń między
członkami czy zwiększenie świadomości na temat czynników, które mają wpływ na
rekrutację studentów i mobilność.
2. W dniach 25-28 listopada 2019 r. Wydział gościł delegację z chińskiego uniwersytetu
Yunnan University: prof. Yanchao Xu, prof. Xianming Yang, prof. Ya Li, prof. Ying Chen
oraz Zhijian Liu. Głównym celem spotkania była dyskusja nad możliwymi formami
współpracy pomiędzy uczelniami. Ponadto w ramach wizyty prof. Ya Li wygłosiła wykład na
temat Antipoverty: Practices and Experiences in China a prof. Ying Chen zaprezentowała
wyniki badań na temat Overseas Chinese Enterprises: who will invest and its
responsibilities under the Belt and Road Initiative.
3. 13 listopada 2019 r. odbyła się promocja mobilności, zorganizowana przez Panią Justynę
Zalesko - ESN UwB, przy wsparciu Wydziału. O swoich doświadczeniach z mobilności
opowiedzieli wykładowcy, studenci UwB oraz zagraniczni studenci, którzy spędzają obecnie
semestr w Białymstoku. Podczas spotkania można było dowiedzieć się o procesie rekrutacji
oraz jak dobrze zaplanować wyjazd. Ponadto, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w quizie
oraz zdobyć atrakcyjne nagrody.
4. W dniach 27-29 listopada 2019 r. przedstawiciele Wydziału Ekonomii i Finansów wraz
z przedstawicielami Wydziału Prawa UwB wzięli udział w międzynarodowych warsztatach
College of Visegrád+ Workshop: Different Perspectives – Common Interests, na National
University of Public Service. Udział w konferencji był sfinansowany przez organizatora
inicjatywy Institute for Strategic Studies.
5. 9 grudnia 2019 r. w wyjątkowych - międzynarodowych - okolicznościach na Wydziale
ubierane były świąteczne choinki. Pięć międzynarodowych drużyn (hiszpańsko-polska,
chińsko-polska,

turecko-polska,

rumuńsko-polska,

włosko-polska)

rywalizowało

w

konkursie na najpiękniej ozdobioną choinkę. Inicjatywa miała zarówno wymiar
międzynarodowy

jak
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i regionalny. Jej celem była integracja studentów i zacieśnianie relacji międzynarodowych
w okolicznościach promujących przyrodę i tradycje naszego regionu.
6. W ramach integracji międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Finansów, w grudniu 2019
r. miało miejsce wyjątkowe - międzynarodowe ubieranie choinek. Inicjatywa miała zarówno
wymiar międzynarodowy, jak i regionalny. Jej celem była integracja studentów i
zacieśnianie relacji międzynarodowych, w okolicznościach promujących przyrodę i tradycje
naszego regionu. Inicjatywa odbyła się przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych
w Białymstoku i Nadleśnictwa Krynki - sponsorów drzewek dla WEIF.
7. W grudniu 2019 r. dwóch stażystów, Maria Rita Zedda oraz Mauro Melis, zakończyło swój
półroczny staż na Wydziale w ramach programu Erasmus+ i konkursu EU4EU. Stażyści
wspierali działania na rzecz internacjonalizacji WEiF oraz służyli pomocą w zadaniach
administracyjnych. Ich obecność stanowiła ogromną wartość dodaną mobilności
międzynarodowej.
8. W dniach 15-21 grudnia 2019 r. Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów prof. Marzanna
Poniatowicz i Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej dr Agnieszka Piekutowska
uczestniczyły w wizycie studyjnej na University of Helsinki i Centre for Continuing
Education HY+. Wizyta była finansowana ze środków MNiSW w ramach projektu ,,Liderzy
w zarządzaniu uczelnią’’ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
9. W dniu 20 grudnia 2019 r. Prodziekan ds. studentów dr inż. Tomasz Poskrobko wraz
z członkiniami zespołu współpracy międzynarodowej dr Zofią M. Karczewską i dr Edytą
Sidorczuk-Pietraszko spotkali się z delegacją chińską z Luoyang Normal University.
Luoyang Normal University jest partnerem zagranicznym od 2017 r. W trakcie wizyty
poruszone zostały kwestie zintensyfikowania wspólnych działań w obszarze nauki i
dydaktyki.
10. W dniach 19-25 stycznia 2020 r. koordynator programu Erasmus+ WEiF dr Zofia
M. Karczewska uczestniczyła w wizycie studyjnej na University of Helsinki i Centre for
Continuing Education HY+. Wizyta była finansowana ze środków MNiSW w ramach
projektu ,,Liderzy w zarządzaniu uczelnią’’ III osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu była poprawa kompetencji zarządczych
kadry zarządzającej polskich uczelni.
11. W okresie luty – maj 2020 r. trzymiesięczne staże w ramach programu Erasmus+ oraz
konkursu EU4EU zrealizowało dwóch studentów: Francesco Lozupone z Włoch oraz Burgo
Bayo Fernandez z Hiszpanii. Stażyści wspierali działania na rzecz internacjonalizacji
Wydziału oraz służyli pomocą w zadaniach administracyjnych.
12. W ramach programu Erasmus+ realizowanego na Wydziale studenci oraz pracownicy mieli
możliwość wyjazdu do Uczelni partnerskich. Na wyjazd w roku akademickim 2019/2020
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zaaplikowało 18 pracowników Wydziału, z czego 10 osób aplikowało na wyjazdy szkoleniowe
(STT) lub monitoringowe a pozostała część osób na wykłady (STA). Z uwagi na
wprowadzone w połowie marca 2020 r. ograniczenia w poruszaniu się za granicę
zrealizowano do końca sierpnia 2020 r. 5 wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (Tabela
8).
Tabela 8. Mobilność pracowników WEiF w ramach Erasmus+
1.

prof. Robert Ciborowski

STT - szkolenia

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

2.

mgr inż. Paweł Lemański

STT - szkolenia

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

3.

dr Katarzyna Wierzbicka

STT - szkolenia

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

4.

dr Joanna Prystrom

STT - szkolenia

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

5.

dr Jacek Marcinkiewicz

STT - szkolenia

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

6.

dr Tomasz Dębowski

STT - szkolenia

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

7.

dr Agnieszka Ertman

STT - szkolenia

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

8.

dr Zofia Karczewska

STT - szkolenia

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

STA - wykłady

mobilność zrealizowana

10. dr Magdalena Owczarczuk

STA - wykłady

mobilność zrealizowana

11. dr Joanna Bogna Zielińska

STA - wykłady

mobilność zrealizowana

12. prof. Ewa Roszkowska

STA - wykłady

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

13. prof. Marzanna Poniatowicz

STA - wykłady

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

14. dr Agnieszka Piekutowska

STA - wykłady

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

15. dr Tomasz Poskrobko

STA - wykłady

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

STA - wykłady

mobilność nierealizowana ze względu na COVID-19

9.

16.

dr

Luiza

Kostecka-

Tomaszewska

mgr

Emilia

Jankowska-

Ambroziak

17. dr Agnieszka Piekutowska
18. prof. Marzanna Poniatowicz

Wizyta
monitoringowa
Wizyta
monitoringowa

mobilność zrealizowana
mobilność zrealizowana

Źródło: opracowanie własne specjalisty ds. administrowania nauką na podstawie danych uzyskanych w
Dziale Współpracy Międzynarodowej UwB .

13. W sierpniu 2020 r., dzięki nawiązanej współpracy z firmą konsultacyjno – szkoleniową The
Marquee Group (Toronto, Kanada), studenci WEiF otrzymali możliwość udziału w kursie
‘Finacial Modeling’. Udział – dla studentów Wydziału – jest całkowicie bezpłatny w ramach
wyjątkowej oferty przegotowanej przez Marquee Group dla WEiF UwB. Pierwsi studenci
rozpoczęli kurs w trzecim tygodniu sierpnia 2020 r.
14. W ramach wymiany studenckiej wyjechało 20 studentów studiów I stopnia i II stopnia, w
tym 12 z kierunku ekonomia. Z oferty dydaktycznej Wydziału skierowanej do studentów
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zagranicznych skorzystało 19 studentów w ramach programu Erasmus+ oraz 10 studentów
z Chin w ramach programu Non Degree.
W roku akademickim 2019/2020 Wydział Ekonomii i Finansów UwB podejmował szereg
znaczących działań o charakterze organizacyjnym. Wśród nich wskazać należy na:
1. Zajęcia z cyklu Cztery czwartki przed olimpiadą, mające na celu pogłębienie wiedzy
uczniów szkół średnich przygotowujących się Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE. W
ramach przedmiotowych zajęć odbyły się następujące spotkania:
• 12.09.2019 r. Spotkanie z Mikroekonomią – dr hab. Ewa Gruszewska prof. UwB, dr hab.
Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB,
• 26.09.2019 r. Spotkanie z Makroekonomią – prof. dr hab. Robert Ciborowski,
• 10.10.2019 r. Spotkanie z Teorią Zarządzania i Marketingu – dr Marek Kruk,
• 24.10.2019 r. Spotkanie z Analizą finansową - dr Anna Dyhdalewicz.
2. III Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na Najlepszą
Pracę Magisterską i Licencjacką w obszarze Czynniki rozwoju regionalnego. Konkurs
dotyczył prac obronionych w 2019 r. Laureatem w kategorii prac magisterskich został mgr
Norbert Arszułowicz za pracę pt. Zasoby niematerialne a wartość przedsiębiorstwa na
przykładzie mikroprzedsiębiorstw w województwie podlaskim, napisaną pod kierunkiem
naukowym dr Iwony Skrodzkiej. Nagrodę wręczono 14.10.2019 r. na Radzie Wydziału
Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.
3. Debata nt. Państwo i jego transformacja. Retrospekcja i projekcje zorganizowana przez
Forum Myśli Instytucjonalnej, Instytut Misesa oraz Uniwersytet w Białymstoku.
Założeniem

spotkania

była

wymiana

poglądów

naukowców

zajmujących

się

instytucjonalizmem oraz przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Debata odbyła się
25.10.2019 r.
4. Zawody okręgowe IV edycji Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd
Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Partnerem Olimpiady w województwie
podlaskim był Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Termin
realizacji: 04.12.2019 r.
5. Cykl spotkań osób zainteresowanych ważnymi kwestiami ekonomicznymi współczesnej
gospodarki zorganizowanych przez PTE Oddział w Białymstoku pod hasłem O ekonomii
przy kawie. Zorganizowano trzy spotkania z tego cyklu:
• spotkanie dotyczące Laureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alferda Nobla 2019 w
dziedzinie ekonomii,
• spotkanie na temat: Ekonomiści o zagrożeniach rozwoju (po X Kongresie Ekonomistów
PTE 2019) – 18.12.2019 r.,
• spotkanie na temat: Ekonomiści o perspektywach rozwoju gospodarczego Polski.
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6. Zawody okręgowe II stopnia XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE. Termin
realizacji: 9.01.2020 r. Zawody miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
• jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
• zadania z analizy finansowej,
• 30 pytań testowych.

7. II edycja projektu „Start-Up Academy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Termin realizacji: od września
2019 r. do marca 2020 r. Na jego realizację UwB zdobył dofinansowanie, ponad 343 tys. zł,
w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.
Czas realizacji II edycji przedmiotowego projektu zaplanowany był na okres IX 2019-VII
2020, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną związaną z COVID 19 realizacja
projektu została zawieszona, zaś jej wznowienie planowane jest na 15 września 2020 r. i
będzie kontynuowane do 15 stycznia 2021. Dotychczasowe działania w ramach II edycji
projektu realizowane były przez Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarządzania,
Instytut Socjologii oraz Wdział Nauk o Edukacji. Partnerem w projekcie jest Fundacja
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, która będzie uczestniczyć w projekcie po
wznowieniu realizacji. W II edycji projektu bierze udział 72 uczniów klas 5-8 podlaskich
szkół podstawowych. Uczniowie poprzez udział w 3 modułach edukacyjnych obejmujących
74 godziny zajęć

warsztatowych,

mogą rozwijać

swoje kompetencje z

zakresu

przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności, współpracy w grupie, krytycznego
myślenia i rozwiązywania problemów. W projekcie realizowane są również zajęcia dla
rodziców z zakresu rozwijania kompetencji wychowawczych i społecznych.
Na uwagę zasługują również inne osiągnięcia pracowników badawczo-dydaktycznych
Wydziału Ekonomii i Finansów. Kluczowe z nich to:
1.

Wybór dr hab. Ewy Roszkowskiej, prof. UwB na wiceprezesa prestiżowego stowarzyszenia
INFORMS (Institute for Operational Research and Management Sciences). Polska sekcja
INFORMS działa od 1996 r. Liczy 41 członków. Prof. Ewa Roszkowska jest jedynym
przedstawicielem UwB tej organizacji. Do INFORMS należy od 2005 r. Kadencja na
stanowisku wiceprezesa trwa dwa lata.

2.

Wybór dr hab. Ewy Roszkowskiej, prof. UwB do Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej
Akademii Nauk na kadencję 2020-2024.

3.

Wybór dr. hab. Dariusza Kiełczewskiego, prof. UwB na członka zarządu Principles for
Responsible Management Education Oddział Polski. PRME to stowarzyszenie uczelni
wdrażających programy społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju
zrzeszających ponad 1000 uczelni z całego świata, będąca oficjalną agendą ONZ z siedzibą w
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Nowym Jorku. PRME współpracuje z instytucjami certyfikującymi z akredytacyjnymi
w ponad 100 krajach.
W roku akademickim 2019/2020 Wydział Ekonomii i Finansów UwB otrzymał certyfikat w
ramach 10. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia
Liderów 2020. Pozytywny wynik certyfikacji to dowód uznania dla nowatorskich działań
programowych

i

organizacyjnych

Wydziału ukierunkowanych

na

kształcenie

zgodne

z

oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje
oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym
zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym. Ponadto Komisja Certyfikacyjna zdecydowała o przyznaniu
wyróżnienia "Najwyższa jakość studiów". Otrzymują je szkoły wyższe oraz ich jednostki
organizacyjne,

które

wyróżniają

się

na

rynku

edukacyjnym

wdrożeniem

najbardziej

zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie
wysokiej jakości kształcenia.
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