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Szanowni Państwo

Przekazuję Państwu Raport roczny podsumowujący kolejny rok akademicki w Uniwersytecie Gdańskim.

Statystyki, tabele i opisy nie są w stanie przekazać pełnego obrazu pracy kadry akademickiej jak i pracowników
administracji naszej Alma Mater - pracy mającej na celu dalszy harmonijny rozwój i poprawę warunków nauczania
i studiowania w Uczelni.
Jesteśmy największą uczelnią na Pomorzu i jednym z największych pracodawców, a jednocześnie instytucją
państwową.
Daje nam to pewne prawa i przywileje, ale nakłada wiele obowiązków.
Warto o tym pamiętać zapoznając się z raportem na temat działalności Uniwersytetu Gdańskiego.
Pracownikom naszej Alma Mater dziękuję za rok wytężonej pracy i życzę dalszego rozwoju i sukcesów zarówno
w pracy jak i życiu osobistym.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Wybrane wydarzenia na UG
26 stycznia: Siedmioro doktorantów z UG otrzymało stypendia
w trzeciej edycji projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów”. Stypendia otrzymali: Anna
Baj-Rogowska, Edyta Gosz, Przemysław Jatkiewicz,
Anna Kluk, Aleksandra Markiewicz, Ewa Zimnowłocka-Łozyk, Łukasza Żołędziewski.
28 stycznia: Profesor dr hab. Jan Burnewicz z Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na uroczystości w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odebrał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana
Heweliusza za rok 2010 w kategorii nauk humanistycznych.
2-6 lutego: W Gdańsku odbył się festiwal „Magia Nauki” zorganizowany przez Uniwersytet Gdański z okazji Roku
Marii Skłodowskiej-Curie.
10 lutego: Prof. Grzegorz Węgrzyn Prorektor ds. Nauki UG, został wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułów na kadencję 2011-2014.
21 lutego: Futsaliści AZS UG zdobyli złoty medal w klasyfikacji uniwersytetów w Akademickich Mistrzostwach
Polski.
23-27 lutego 2011: Na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się międzynarodowa konferencja z zakresu prawa morza zatytułowana „Global Ocean Governance: from Vision to Action”, zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.
2 marca: Prof. dr hab. Hieronim Chojnacki z Wydziału Filologicznego UG, dr Beata Grobelna z Wydziału Chemii UG
oraz dr Marcin Szulc z Wydziału Nauk Społecznych
UG zostali laureatami nagrody „Nauczyciel Roku”
imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla
najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się szacunkiem i uznaniem społeczności akademickiej.
7 marca: Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu zdobyła nagrodę specjalną w konkursie o Nagrodę
Przyjaznego Brzegu za rok 2010. Stację nagrodzono za „trudną sztukę godzenia ekologii z turystyką”.
8 marca: Na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Kobieta w kulturze”, zatytułowana „Kobieta w kulturze – kobieta w
podróży”, organizowane przez Wydział.
15 marca: Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego
prof. Maria Mendel weszła w skład zespołu opiniodawczo-doradczego Rada Rodziców przy Ministrze
Edukacji Narodowej.
18 marca: Uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji Święta 41.
rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego
21-22 marca 2011: Na Wydziale Filologicznym UG odbyła się
międzynarodowa konferencja w roku stulecia urodzin Czesława Miłosza, zatytułowana „Północna
Strona”, współorganizowana przez Zakład Współczesnej Literatury Polskiej UG.
21-23 marca: 18. edycja Targów AKADEMIA organizowana przez
Uniwersytet Gdański, w czasie których zaprezentowały się najlepsze uczelnie wyższe z całej Polski

25 marca: Prof. Krzysztof Skóra kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu został laureatem nagrody European Ceatcean Society Conservation
Award za propagowanie wiedzy i badań dotyczących morskich ssaków w Bałtyku.
25 marca: Na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyła się 6. edycja ogólnopolskiej konferencji REA – Rozwój Edukacji Akademickiej – Problem Based Learning (PBL),
współorganizowana przez Uniwersytet Gdański.
4 kwietnia: Dr Sylwia Freza z Wydziału Chemii UG i dr Robert Łyżeń z Wydziału Biologii UG zostali laureatami stypendiów Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
5–6 kwietnia: Na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się
ogólnopolska konferencja „Prawo i Medycyna”, poświęcona problematyce transplantologii, współorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.
7 kwietnia: Uroczystość nadania imienia Dra Jerzego Kozubskiego Sali Rady Wydziału Zarządzania UG.
8 kwietnia: W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału
Zarządzania UG odbyła się ogólnopolska konferencja „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe UG KNEPO Business Club.
9 kwietnia: W Sopocie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG.
13 kwietnia: Dr Andrea Lipińska z Katedry Wirusologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została laureatką II edycji Programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
16 kwietnia: Jubileusz 30-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
18 kwietnia: Wizyta prezydenta Niemiec Christiana Wulffa w
Stacji Morskiej UG w Helu.
19 kwietnia: Dr Mariusz Grinholc i dr Krzysztof Hinc z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
zostali laureatami II edycji konkursu w ramach Programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
20 kwietnia: Uroczystość zawieszenia wiechy na budynku Wydziału Chemii. W uroczystości udział wzięła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, pomorscy parlamentarzyści, władze wojewódzkie oraz samorządowe oraz społeczność akademicka UG. Nowy gmach Wydziału Chemii powstaje w ramach unijnego projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” i znajduje się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura
Szkolnictwa Wyższego (na lata 2007-2013).
30 kwietnia: Dr Rafał Sądej z Zakładu Enzymologii Molekularnej
oraz dr Krzysztof Hinc z Zakładu Bakteriologii Mole-

kularnej (Katedra Biotechnologii Medycznej) MWB
UG i GUMed zostali laureatami II edycji Programu
Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
4 maja: Książka Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II RP dra Janusza Sibory z Wydziału Nauk Społecznych UG otrzymała tytuł „Książki Historycznej
Wiosny 2011”.
6-7 maja: Na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyło się międzynarodowe sympozjum sieci badawczej SCAPE (Studies of Conflict, Culture and the Political in Education), zorganziowane przez Instytut Pedagogiki UG.
10 maja: Na Wydziale Ekonomicznym UG odbyła się ogólnopolska konferencja „Kierunki zmian w rozwoju sektora
finansowego w Polsce i na świecie”, zorganizowana
przez Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych UG.
13 maja: W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału
Zarządzania UG odbyła się ogólnopolska konferencja: Polska – Unia Europejska, poświęcona aktualnym problemom relacji Polska–UE w przededniu
prezydencji Polski w UE, współorganizowana przez
Uniwersytet Gdański.
17-22 maja: W Sopocie odbył się Międzynarodowy Festiwal Literacki BACK 2. Sopot 2011 i Konferencja BACK 2
SoPoT – Poezja – Teatr – poeci współcześni / poeci
przeszłości, współorganizowana przez Instytut Anglistyki UG.
18-19 maja: Na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyła się III
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia
w służbie rodziny”, współorganizowana przez Instytut Psychologii UG.
20 maja: Na Wydziale Oceanografii i Geografii UG odbył się po
raz pierwszy Europejski Dzień Morza, współorganizowany przez Wydział.
23 maja: Na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się IV
Ogólnopolska Konferencja „Międzynarodowe Prawo Humanitarne – zasady podjęcia działań przy
użyciu siły”, współorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Zakład Praw Człowieka
UG.
23-25 maja: W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG odbyła się ogólnopolska konferencja „Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej” organizowana przez Katedrę Ekonometrii i Katedrę Statystyki UG.
6 czerwca: Po raz dziesiąty z rzędu studencka drużyna Uniwersytetu Gdańskiego SIFE – Studenci dla Przedsiębiorczości – zdobyła pierwsze miejsce w polskim finale konkursu SIFE.
8-10 czerwca: W Sopocie odbyła się dziesiąta edycja międzynarodowej konferencji: International Conference on
INFORMATION MANAGEMENT - ICIM 2011, współorganizowana przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej UG.
13 czerwca: Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego prof.
dr hab. Grzegorz Węgrzyn oraz dr Oktawian Nawrot z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa UG
weszli w skład Zespołu do Spraw Molekularnych
Badań Genetycznych i Biobankowania. Zespół zo-

stał powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
16 czerwca: Projekt Wydziału Biologii pt. „Programy edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego: 1. Zaproś naukowca do szkoły, 2. Poznaj pracę biologa” został nagrodzony w konkursie
Urzędu Marszałkowskiego na zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w edukacji.
17 czerwca: Prof. Stefan Chwin z Wydziału Filologicznego UG
został laureatem 6. edycji konkursu Nagroda Literacka Gdynia w kategorii esej. Prof. Chwin zdobył
nagrodę za esej Samobójstwo jako doświadczenie
wyobraźni.
18 czerwca: Na Wydziale Filologicznym UG odbyło się doroczne
Święto Wydziału.
30 czerwca: Senat UG nadał prof. dr hab. Maciejowi Żyliczowi
tytuł doktora honoris causa UG za wybitny wkład
w rozwój biochemii i biologii molekularnej, a szczególnie za badania nad białkami opiekuńczymi, za
kształtowanie warunków promujących rozwój nauki w Polsce oraz za wkład w rozwój UG.
5 lipca: Na Darze Pomorza w Gdyni Uniwersytet Gdański, Instytut Morski w Gdańsku, Uniwersytet Szczeciński,
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miasto Gdynia podpisali porozumienie w sprawie powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich,
które – integrując instytucje naukowe i naukowodydaktyczne – działa na polu nauki i edukacji na
rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego
rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności
gospodarki morskiej.
6 lipca: Na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyła się międzynarodowa konferencja „Powstawanie, rozwój i rozpad związków międzyludzkich, (Relationships – Development, Maintenance and Dissolution)”, współorganizowana przez Uniwersytet Gdański.
12 lipca: Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn został nominowany do
składu Kapituły Akademii Młodych Uczonych PAN
w kadencji 2011-2014.
13-17 lipca: Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
odbyło się międzynarodowe sympozjum „The Third
International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM’11)”, organizowane przez Instytut Fizyki Doświadczalnej UG.
22-29 lipca: W Gdańsku odbył się Zjazd Biologów Molekularnych i Wirusologów – 36th International Herpesvirus Workshop, współorganizowany przez Uniwersytet Gdański.
30 sierpnia: Dr Błażej Szepietowski z Instytutu Matematyki
otrzymał stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Mobilność
Plus.
5-10 września: W Instytucie Geografii UG odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej –„Environmental
Archaeology of Urban Sites”, współorganizowana
przez Wydział Biologii UG.

5-9 września: Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
odbył się Międzynarodowy Kongres Ultradźwięków
– ICU ‘2011 Gdańsk, organizowany przez Instytut
Fizyki Doświadczalnej UG.
11 września: Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
odbył się XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego: „Polska Astronomia 400 lat po Heweliuszu”, współorganizowany przez Uniwersytet
Gdański z okazji Roku Jana Heweliusza.
25 września 2011: W Bibliotece Głównej UG odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „How science spies on
and technology imitates nature” pod patronatem
Fundacji Aleksandra von Humboldta, współorganizowana przez Wydział Chemii UG.
30 września: Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego
pod nowy gmach neofilologii dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Inwestycja jest
realizowana w ramach projektu o nazwie: „Budowa Budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w
ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego” – uczelnia otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007- 2013, osi priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy.
3 października: Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Janowi Heweliuszowi na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Informatyki UG. Imię wybitnego uczonego otrzymało wydziałowe audytorium nr 1. Uroczystość odbyła się z okazji Roku Jana Heweliusza.
4 października: Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2011/2012 połączona z nadaniem tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Maciejowi Żyliczowi.
13 października: Międzynarodowy projekt badawczy: „Pożądanie pracy – wyznaczniki osobowościowe i mechanizmy regulacyjne” („Work craving – personality antecedents and regulatory mechanisms”) wygrał w
konkursie projektów międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (kierownik projektu – dr Kamila Wojdyło).
13 października: Początek jubileuszowych obchodów 30-lecia Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu
Gdańskiego.
18 października: Prof. Krzysztof Liberek z Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed został laureatem
nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla osób zasłużonych dla kultury, sztuki i nauki – Sopocka Muza
– w dziedzinie nauki.
20 października: Na Wydziale Filologicznym UG odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UG
Profesorowi Haydenowi White`owi w uznaniu jego
wybitnego wkładu w rozumienie, jak język i spuścizna literacka kształtują zapis doświadczenia historycznego.
3-4 listopada: W Domu Uphagena w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja – „Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem”, współorganizowana przez Zakład Historii Średniowiecza

Polski i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UG.
5 grudnia: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej,
za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie.
6 grudnia: Monografia dra Krzysztofa Kornackiego z Wydziału Filologicznego UG „Popiół i diament” Andrzeja
Wajdy została uznana przez jurorów konkursu „Pióro Fredry” za Książkę Roku 2011.
9 grudnia: Kapituła Nagrody nadała Profesorowi dr. hab. Mirosławowi Szrederowi z Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nagrodę
Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za
rok 2011 w kategorii nauk humanistycznych.
12 grudnia: Dziesięciu młodych naukowców z Uniwersytetu
Gdańskiego uzyskało granty w ramach Programu
Iuventus Plus, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku. Granty
otrzymali: dr Daria Biechowska, mgr Ewelina Król,
dr Anna Żaczek, dr Piotr Golec, dr Joanna Łoś, dr
Paweł Matulewicz, dr Wojciech Pokora, dr Joanna
Zawacka-Pankau, dr Sebastian Mahlik, dr Magdalena Wysocka.
14 grudnia: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie.
20 grudnia: Kierunek Biotechnologia prowadzony na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed
otrzymał wyróżniającą ocen jakości kształcenia w
wyniku oceny parametrycznej, przeprowadzonej
przez MNiSW.
20 grudnia: Kapituła Nagrody nadała dr Sylwii Frezie z Wydziału
Chemii UG i dr Magdalenie Giers z Wydziału Nauk
Społecznych UG Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2011.
Dr Freza otrzymała nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych a dr Giers – w kategorii nauk
humanistycznych.
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STUDENCI I STUDIA

1. Rekrutacja na studia
W roku akademickim 2011/2012 przeprowadzono rekrutację na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Na wszystkie tryby studiów zgłosiło się 33 923 kandydatów, w tym
27 730 osób na studia stacjonarne, 5 644 osoby na studia niestacjonarne (zaoczne), 549 osoby na studia niestacjonarne
(wieczorowe). Na studia przyjęto 12 845 osób, w tym 9 110 osoby na studia stacjonarne, 3 436 osób na studia niestacjonarne (zaoczne), 299 osób na studia niestacjonarne (wieczorowe).
1. Zestawienie kandydatów i osób przyjętych na poszczególne tryby studiów w latach 2007-2011
TRYB STUDIÓW

2008

2009

2010

2011

zgłoszeni

przyjęci

zgłoszeni

przyjęci

zgłoszeni

przyjęci

zgłoszeni

przyjęci

stacjonarne

22 121

7 383

24 738

8 164

29 677

8 970

27 730

9 110

niestacjonarne
(zaoczne)

6 924

4 101

6 592

3 796

7 334

3 813

5 644

3 436

niestacjonarne
(wieczorowe)

395

300

462

356

365

231

549

299

29 440

11 784

31 792

12 316

37 376

13 014

33 923

12 845

Ogółem
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2. Liczba kandydatów na jedno miejsce w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
TRYB STUDIÓW

LICZBA KANDYDATÓW NA MIEJSCE
2010/2011

2010/2011

stacjonarne

3,15

2,82

niestacjonarne (zaoczne)

1,12

0,88

niestacjonarne (wieczorowe)

1,04

0,72

Na jedno miejsce na studia w Uniwersytecie Gdańskim przypadało 1,99 kandydata w tym:
na studiach stacjonarnych - 2,82 kandydata; na studiach niestacjonarnych zaocznych - 0,88 kandydata;
na studiach niestacjonarnych wieczorowych - 0,72 kandydata.

3. Liczba osób przyjętych na studia w roku akademickim 2010/2011
LICZBA PRZYJĘTYCH

stacjonarne

9 110

niestacjonarne (zaoczne)

3 436

niestacjonarne (wieczorowe)

299

Ogółem

12 845

4. Kierunki cieszące się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia stacjonarne
w roku akademickim 2011/2012
Kandydaci
studia I st. i jsm

Limit przyjęć

Przyjęci
studia I st i jsm

Kandydaci
na miejsce

Filologia, spec. Filologia angielska

1332

100

100

13,32

Psychologia

961

80

80

12,01

Pedagogika spec. pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza

361

32

32

11,28

Pedagogika spec. pedagogika
resocjalizacyjna

338

32

32

10,56

Filologia, spec. skandynawistyka

671

70

70

9,59

Filologia, spec. amerykanistyka

746

80

80

9,33

Biotechnologia

389

50

50

7,78

Psychologia spec.
neurobiopsychologia

383

50

50

7,66

Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

386

51

51

7,57

Pedagogika, spec.animacja społeczna

231

33

33

7

Kierunek

5. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2011/2012
Kandydaci na studia
I st. i jsm

Przyjęci na studia
I st. i jsm

Kandydaci na
studia II st.

Przyjęci na
studia II st.

731

270

183

158

Agrochemia

0

0

-

-

Archeologia

241

120

9

9

Bioinformatyka

197

60

-

-

Biologia

296

180

103

98

Biotechnologia

389

50

46

40

Chemia

459

220

92

82

Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

386

51

83

60

Ekonomia

1421

360

279

224

Etnologia

124

60

-

-

Filologia polska

261

150

77

73

Filologia, specjalność:
amerykanistyka
fil. angielska
fil. germańska
fil. klasyczna
fil. romańska
fil. rosyjska
slawistyka
skandynawistyka
lingwistyka stosowana

4322
746
1332
256
155
312
312
215
671
323

696
80
100
75
60
100
91
60
70
60

499
105
250
82
36
26
-

251
45
91
58
32
25
-

Filozofia

238

110

44

31

Finanse i rachunkowość

1353

200

326

194

Fizyka

137

72

2

2

Kierunek
Administracja

STUDENCI I STUDIA

TRYB STUDIÓW

STUDENCI I STUDIA

Fizyka medyczna

138

60

-

-

Geografia

298

151

116

91

Geologia

182

60

-

-

Gospodarka przestrzenna

608

90

103

72

Historia

233

120

78

60

Historia sztuki

121

60

41

33

Informatyka

399

160

77

69

Informatyka i ekonometria

370

152

119

102

Krajoznawstwo i turystyka
historyczna

277

60

-

-

Kulturoznawstwo

297

125

0

0

Logopedia

212

60

92

61

Matematyka

452

141

61

51

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze

1278

435

405

297

Oceanografia

316

165

79

72

Ochrona środowiska

241

140

57

43

Pedagogika

1863

249

557

225

Pedagogika specjalna, spec.
oligofrenopedagogika

180

64

246

66

Politologia

381

120

115

92

Praca socjalna

126

32

-

-

Prawo

1106

221

-

-

Przyroda

158

80

-

-

Psychologia

1344

130

-

-

68

45

-

-

Religioznawstwo
Rosjoznawstwo

108

80

-

-

Socjologia

404

120

195

120

Wiedza o teatrze

70

30

-

-

Zarządzanie

1320

354

541

331

Ogółem

23105

6103

4625

3007

6. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia niestacjonarne (zaoczne) w roku akademickim 2011/2012
Kierunek
Administracja
Biologia

Kandydaci na studia
I st. i jsm

Przyjęci na studia
I st. i jsm

Kandydaci na
studia II st.

Przyjęci na
studia II st.

175

99

268

219

-

-

-

-

Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

88

50

70

47

Ekonomia

204

78

181

127

Etnologia

-

-

-

-

Filologia polska

-

-

-

-

447
247
73
47
80
-

183
100
39
20
24
-

237
165
72
0
-

141
90
51
0
-

-

-

-

-

387

219

448

393

Geografia

-

-

-

-

Gospodarka przestrzenna

-

-

-

-

Filologia, specjalność:
fil. angielska
fil. germańska
fil. rosyjska
lingwistyka stosowana
slawistyka
Filozofia
Finanse i rachunkowość

Historia

21

-

-

-

0

-

-

Informatyka

98

59

-

-

Informatyka i ekonometria

62

27

60

52

Krajoznawstwo i turystyka
historyczna

-

-

-

-

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze

106

32

87

55

-

-

29

23

Historia sztuki

Ochrona środowiska
Pedagogika

198

99

491

264

Pedagogika specjalna

46

29

246

140

Politologia

-

-

57

44

Praca socjalna

-

-

-

-

Prawo

443

280

-

-

Psychologia

292

164

-

-

Religioznawstwo

-

-

-

-

Rosjoznawstwo

-

-

-

-

Socjologia

42

29

90

66

Zarządzanie

356

169

408

327

Ogółem

2972

1538

2672

1898

7. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia niestacjonarne (wieczorowe) w roku akademickim
2011/2012
Kandydaci na studia
I st. i jsm

Przyjęci na studia
I st. i jsm

Kandydaci na
studia II st.

Przyjęci na
studia II st.

-

-

84

79

Ekonomia

115

59

-

-

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze

74

26

-

-

Kierunek
Administracja

Prawo

140

64

-

-

Psychologia

136

71

-

-

Ogółem

465

220

84

79

2. Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich
i podyplomowych
1. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego z podziałem na kierunki, formy i stopnie kształcenia
Lp.
1.

Nazwa kierunku studiów
Administracja

Stopień
kształcenia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Liczba studentów

Liczba studentów

ogółem

w tym
na I roku

ogółem

w tym
na I roku

l-3

644

219

341

103

m-5

-

-

-

-

m-2

346

180

842

375

2.

Agrochemia

l-3

14

-

-

-

3.

Archeologia

l-3

200

115

-

-

m-5

-

-

-

-

m-2

31

9

-

-

l-3

89

73

-

-

4.

Bioinformatyka

STUDENCI I STUDIA

28

STUDENCI I STUDIA

3.

4.
5.

6.
7.

Biologia

Biotechnologia
Chemia

l-3

315

152

-

-

m-5

-

-

-

-

m-2

174

102

17

17

l-3

131

49

-

-

m-2

74

39

-

-

l-3

411

177

-

-

m-5

-

-

-

-

m-2

150

80

-

-

Dziennikarstwo i
Komunikacja Społeczna

l-3

104

36

90

36

m-2

120

57

66

41

Ekonomia

l-3

716

280

333

176

m-5

13

-

8

-

m-3

-

-

69

41

m-2

409

211

330

177

8.

Etnologia

l-3

87

57

-

-

9.

Filologia

l-3

1485

661

260

157

m-5

-

-

-

-

m-2

583

307

320

242

10.

11.

12.

13.

Filologia polska

Filozofia

Finanse
i rachunkowość
Fizyka

l-3

423

178

63

-

m-5

41

-

-

-

m-2

188

92

55

17

l-3

191

91

8

-

m-5

-

-

-

-

m-2

89

31

-

-

l-3

511

179

458

195

l-3,5

-

-

17

-

m-2

382

181

750

381

l-3

95

68

-

-

m-5

-

-

-

-

m-2

9

2

-

-

14.

Fizyka medyczna

l-3

57

57

-

-

15.

Geografia

l-3

353

157

50

-

m-2

191

88

25

-

l-3

119

62

-

-

16.

Geologia

17.

Gospodarka przestrzenna

l-3

249

92

37

-

18.

Gospodarka przestrzenna

m-2

71

71

-

-

19.

Historia

l-3

247

98

55

21

m-5

-

-

-

-

m-2

126

58

-

-

l-3

118

49

41

-

m-2

61

31

-

-

l-3

325

148

124

58

20.
21.

22.

Historia sztuki
Informatyka

Informatyka i ekonometria

m-5

-

-

-

-

m-2

111

73

-

-

l-3

310

123

42

24

l-3,5

-

-

11

-

m-4,5

-

-

-

-

m-2

198

120

106

52

Krajoznawstwo i turystyka
historyczna

l-3

101

59

-

-

24.

Kulturoznawstwo

l-3

268

118

-

-

m-2

110

110

-

-

l-3

167

60

-

-

m-2

117

60

-

-

l-3

276

120

-

-

m-5

-

-

-

-

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

Logopedia
Matematyka

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Oceanografia
Ochrona środowiska
Pedagogika specjalna
Pedagogika
Politologia

m-2

96

48

-

-

l-3

870

375

153

65

m-2

477

271

168

98

m-3

-

-

45

45

l-3

292

145

-

-

m-2

150

71

11

-

l-3

261

120

-

-

m-2

92

38

24

24

l-3

101

49

65

27

m-2

59

59

120

120

l-3

604

214

237

102

m-2

387

184

425

215

l-3

250

93

67

33

m-2

193

87

101

48

33.

Praca socjalna

l-3

76

24

104

-

34.

Prawo

m-5

1173

208

1430

411

35.

Przyroda

l-3

132

70

-

-

36.

Psychologia

m-5

495

111

674

207

37.

Religioznawstwo

l-3

50

30

-

-

38.

Rosjoznawstwo

l-3

165

66

-

-

39.

Socjologia

l-3

257

85

81

28

m-2

223

107

94

49

40.

Wiedza o teatrze

l-3

42

28

-

-

41.

Zarządzanie

l-3

772

276

367

154

l-3,5

-

-

14

-

m-2

610

314

659

320

19427

8453

9357

4059

Ogółem

2. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów
Wydział

Liczba studentów studiów
stacjonarnych

niestacjonarnych

Uczestnicy
studiów
doktoranckich

Liczba słuchaczy
studiów
podyplomowych

Biologii

621

17

65

86

Oceanografii i Geografii

1517

147

101

28

Chemii

836

-

129

18

Ekonomiczny

2485

1106

142

280

Filologiczny

3589

698

315

265

Historyczny

1021

96

108

55

Matematyki Fizyki i Informatyki

1058

124

39

20

Nauk Społecznych

3149

2132

110

536

Prawa i Administracji

2163

2613

95

200

Zarządzania

2783

2424

126

900

STUDENCI I STUDIA

23.

STUDENCI I STUDIA

Biotechnologii
Ogółem
cudzoziemcy
Ogółem
(w tym cudzoziemcy)

205

-

37

-

19427

9357

1267

2388

230

37

23

-

19657

9394

1290

2388

Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 29 051
Liczba studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych i doktoranckich: 32 729
3. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2008-2011
Wydział
Biologii

Chemii

Ekonomiczny

Filologiczny

Historyczny

Matematyki,
Fizyki
i Informatyki

Nauk
Społecznych

Oceanografii
i Geografii

Prawa
i Administracji

Zarządzania

Rok

Stacjonarne

Niestacjonarne

Podyplomowe

Doktoranckie

2008

470

125

-

130

2009

526

72

-

109

2010

572

51

30

93

2011

621

17

86

65

2008

699

-

103

117

2009

789

-

52

123

2010

877

-

54

120

2011

836

-

18

129

2008

2117

1846

396

127

2009

2205

1349

328

160

2010

2387

1131

398

155

2011

2485

1106

280

142

2008

2981

833

280

201

2009

3300

700

223

242

2010

3369

654

288

289

2011

3589

698

265

315

2008

728

205

79

89

2009

756

205

68

98

2010

928

151

58

93

2011

1021

96

55

108

2008

870

136

48

32

2009

889

126

47

38

2010

904

133

40

38

2011

1058

124

20

39

2008

3034

2153

224

140

2009

3086

1971

413

124

2010

3277

2135

284

147

2011

3149

2132

536

110

2008

1200

191

-

49

2009

1281

155

-

65

2010

1431

190

-

85

2011

1517

147

28

101

2008

2391

3597

148

66

2009

2364

3413

123

81

2010

2260

2969

301

73

2011

2163

2613

200

95

2008

2403

2308

1026

161

2009

2646

2472

1104

151

2010

2860

2526

890

133

2011

2783

2424

900

126

Biotechnologii

207

-

-

-

2009

207

-

-

-

2010

207

-

-

25

2011

205

-

-

37

7000

6000

5000

4000
dokoranckie
podyplomowe
3000

niestacjonarne
stacjonarne

2000

1000

WB

WCh

WE

WF

WH

WMFiI

WNS

WOiG

WPiA

WZ

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

0

MWB

4. Udział procentowy studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów
Liczba studentów studiów stacjonarnych

Liczba studentów ogółem

% 1:2

1

2

3

19427

32 421

59,92%

5. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego przypadająca na pracowników

Wydział

Biologii

Liczba
studentów

Liczba
nauczycieli
akademickich

Studenci/
nauczyciel
akademicki

Liczba
pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi

Studenci/
pracownik
niebędący
nauczycielem
akademickim

638

112

5,7

66

9,7

Chemii

836

96

9,7

50

16,7

Ekonomiczny

3591

133

27

31

115,8

Filologiczny

4287

315

13,6

36

119

Historyczny

1117

84

13,3

13

85,9

STUDENCI I STUDIA

2008

STUDENCI I STUDIA

Matematyki Fizyki
i Informatyki

1182

115

10,3

40

29,5

Nauk Społecznych

5281

271

19,5

52

101,5

Oceanografii
i Geografii

1664

115

14,46

81

20,5

Prawa
i Administracji

4776

127

37,6

34

140,47

Zarządzania

5207

153

34

36

144,6

Biotechnologii

205

29

7,6

28

7,3

28784

1665

17,28

1486

19,37

Ogółem (wydziały
+ BUG, SJO, SWFiS)

6. Powierzchnia przypadająca na 1 studenta Uniwersytetu Gdańskiego
Powierzchnia
obiektów
w m2

Liczba
studentów

Powierzchnia
obiektów
/student

Powierzchnia
obiektów
dydaktycznych
w m2

Powierzchnia
obiektów
dydaktycznych
/ student

Biologii

20 132,50

638

31,55

8 045,30

12,61

Chemii

12 594,70

836

15,06

2 364,53

2,83

Ekonomiczny

7 396,00

3591

2,06

2 800,00

0,78

Filologiczny

7 404,00

4287

1,73

4 579,04

1,07

Historyczny

11 101,00

1117

9,94

2 463,76

2,21

Matematyki Fizyki i
Informatyki

10 797,30

1182

9,13

4 194,59

Nauk Społecznych

31 196,40

5281

5,91

7 570,32

Oceanografii
i Geografii

6 517,42

1664

3,92

3 005,49

Prawa
i Administracji

22 235,80

4776

4,66

4 005,00

Zarządzania

11 173,17

5207

2,15

3 096,21

Biotechnologii

2 598,00

205

12,67

872,00

143 146,29

28784

4,97

42 996,14

Wydział

Ogółem

3. Akredytacja
1. Kierunki posiadające akredytację PKA w 2011 roku
Wydział

Kierunek

Stopień

Data
uzyskania

Ocena

Biologii

Biologia

studia I i II stopnia

23.09.2010

pozytywna

Chemii

Chemia

studia I i II stopnia

23.10.2008

pozytywna

Ochrona środowiska

studia I i II stopnia

08.10.2009

pozytywna

Ekonomia

studia I i II stopnia
oraz jednolite studia 2010.2011
magisterskie

pozytywna

Ekonomiczny

Filologiczny

studia I i II stopnia
oraz jednolite studia 02.07.2009
magisterskie

pozytywna

Filologia w zakresie filologii angielskiej

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie nauczania języka
angielskiego

studia I stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie filologii germańskiej

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie nauczania języka
niemieckiego

studia I stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie amerykanistyki

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie filologii klasycznej

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie filologii romańskiej

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie filologii rosyjskiej

studi?a I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie filologii slawistyki

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Filologia w zakresie skandynawistyki

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Archeologia

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Historia

studia I i II stopnia

06.09.2007

pozytywna

Historia sztuki

studia I i II stopnia

08.07.2010

pozytywna

Matematyki Fizyki Fizyka
i Informatyki
Informatyka

studia I i II stopnia

13.11.2008

pozytywna

studia I i II stopnia

02.07.2009

pozytywna

Matematyka

studia I i II stopnia

19.03.2009

pozytywna

studia I i II stopnia

24.06.2010

pozytywna

Pedagogika

studia I i II stopnia

25.02.2010

pozytywna

Politologia

studia I i II stopnia

23.04.2009

pozytywna

Psychologia

jednolite studia
magisterskie

11.02.2010

pozytywna

Socjologia

studia I i II stopnia

24.06.2010

pozytywna

Geografia

studia I i II stopnia

08.10.2009

pozytywna

Oceanografia

studia I i II stopnia

18.11.2004

wyróżniająca

Ochrona środowiska

studia I i II stopnia

08.10.2009

pozytywna

Prawa
i Administracji

Administracja

studia I i II stopnia

08.09.2005

pozytywna

Zarządzania

Finanse i rachunkowość

studia I i II stopnia

21.10.2007

pozytywna

Informatyka i ekonometria

studia I i II stopnia

13.12.2007

pozytywna

Zarządzanie

studia I i II stopnia

21.10.2010

pozytywna

Biotechnologia

studia I i II stopnia

24.11.2011

wyróżniająca

Historyczny

Nauk Społecznych Filozofia

Oceanografii
i Geografii

Biotechnologii

4. Studenckie sprawy socjalne
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Uniwersytetu Gdańskiego,
studenci będący obywatelami polskimi otrzymywali niżej wymienione rodzaje świadczeń:
1. stypendia socjalne
2. stypendia socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie
3. stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
4. stypendia Rektora dla najlepszych studentów
5. stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce
6. stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
7. zapomogi
Niezależnie od w/w form pomocy, studenci otrzymywali stypendia fundowane przez Prezydentów Miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.
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Filologia polska

STUDENCI I STUDIA

1. Budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów
Budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów
DOCHODY (w tyś. zł)
Saldo 2010 r.

4 285,1

Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

22 473,6

Wpływy z domów studenckich

7 564,7

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

332,8

Razem

34 656,2
ZREALIZOWANE WYDATKI (w tyś. zł)

Stypendia i zapomogi dla studentów i doktorantów

19 292,4

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

332,8

Koszty utrzymania domów studenckich

7 345,7

Remonty i modernizacja domów studenckich

3 105,5

Koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów

43,6

Razem

30 120,0

Rezerwa

4 536,2

2. Stypendia i inne świadczenia finansowe
Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla studentów
I - VII 2011
Nazwa
świadczenia

X - XII 2011

Średnia liczba
świadczeniobiorców
w miesiącu

Kwota (w tyś. zł)

Średnia liczba
świadczeniobiorców
w miesiącu

Kwota (w tyś. zł)

Stypendia socjalne

2458

4 102,6

3148

3 542,4

Stypendia za wyniki
w nauce lub sporcie /
Stypendia Rektora dla
najlepszych studentów

3559

5 093,8

2314

1 907,1

46

306,8

62

189,1

I-VII 22 os.
IV-VII 1 os.

213,2

25

97,5

7

20,7

3

6,3

I-VI 18 os.

37,8

16

14,4

Stypendia specjalne dla
osób niepełnosprawnych

613

704,5

558

359,8

Stypendium
mieszkaniowe

767

537,7

0

0

2

18,2

1

3,9

2447

1 714,6

0

0

I-VI 26 os.
VII – IX 12 os.

140,4
18,7

35

94,5

Zapomogi
Stypendia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za
wyniki w nauce
Stypendia Prezydenta
Miasta Gdańska
Stypendia
Marszałka woj.
Pomorskiego

Stypendia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za
wyniki w sporcie
Stypendium na
wyżywienie
Studenci obcokrajowcy
Styp. RP

Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla doktorantów
X - XII 2011

Średnia liczba
świadczeniobiorców
w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Średnia liczba
świadczeniobiorców
w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Stypendia socjalne

50,6

127,0

75

88,0

Stypendia za wyniki w nauce
lub w sporcie

109,9

244,0

169

188,6

Zapomogi

4,3

16,3

8,3

20,3

Stypendia specjalne dla
osób niepełnosprawnych

29

57,4

28

23,5

Nazwa świadczenia

Stypendium mieszkaniowe

8

10,7

0

0

Stypendium na wyżywienie

40,4

58,2

0

0

I-IX 1 os.

12,2

2

8,1

Doktoranci obcokrajowcy
Stypendyści RP

3. Studenci obcokrajowcy
Studenci obcokrajowcy w UG w roku 2011
Ogółem

Stypendyści
Rządu Polskiego

Za
odpłatnością

Bez odpłatności
i świadczeń

Represjonowani
Białorusini*
(stypendyści programu
im. K. Kalinowskiego)

Studenci studiów
I stopnia (studia
stacjonarne)

126

16

72

33

5

Studenci studiów mgr
(studia stacjonarne)

14

2

1

8

3

Studenci studiów II
stopnia -MSU

50

8

14

17

11

Studenci
Obcokrajowcy
I – VII 2011

Ogółem
190
26
87
58
19
* Wszyscy represjonowani Białorusini są stypendystami programu im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem
Prezesa Rady Ministrów RP

Ogółem

Stypendyści
Rządu
Polskiego

Za
odpłatnością

Bez odpłatności
i świadczeń

Represjonowani
Białorusini*
(stypendyści programu
im. K. Kalinowskiego)

Studenci studiów
I stopnia (studia
stacjonarne)

162

18

81

53

10

Studenci studiów mgr
(studia stacjonarne)

14

4

1

8

1

Studenci studiów II
stopnia -MSU

54

13

14

16

11

Studenci Obcokrajowcy
X - XII 2011

Ogółem
230
35
96
77
22
* Wszyscy represjonowani Białorusini są stypendystami programu im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem
Prezesa Rady Ministrów RP
Stypendyści RP otrzymywali stypendia rządowe z przeznaczeniem na opłacenie pełnych kosztów zakwaterowania,
wyżywienia i utrzymania w wysokości:
- studenci I-XII - 900 zł miesięcznie,
- doktoranci I-XII - 1350 zł miesięcznie,
- stypendyści programu im. K. Kalinowskiego - 1240 zł miesięcznie.
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I - VII 2011

STUDENCI I STUDIA

4. Zakwaterowanie
W 2011 r. Uniwersytet Gdański dysponował:
- w okresie I - VI 2011 roku 1806 miejscami w domach studenckich,
- w okresie X - XII 2011 roku 2025 miejscami w domach akademickich,
- w Studenckiej Bazie Socjalnej w Helu 32 miejscami noclegowymi.
Zakwaterowanie studentów UG w domach studenckich:
- studenci studiów stacjonarnych

I – VI 1533 osoby

- studenci obcokrajowcy

I – VI

159 osób

X – XII 1707 osób
X – XII

221 osób

Odpłatność za 1 miejsce w zależności od domu studenckiego dla studenta UG wynosiła:
DS 2

DS 3, 4

DS 9

DS 8, 11

DS 5, 6, 7, 10

I - VI 2011

270,00 zł

285,00 zł

315,00 zł

325,00 zł

350,00 zł

X - XII 2011

300,00 zł

320,00 zł

370,00 zł

370,00 zł

390,00 zł

Akcja Lato
W okresie od lipca do września 2011 roku domy studenckie prowadziły działalność hotelową w ramach corocznej Akcji Lato,
z której wpływy netto wynosiły 1 711,9 tyś. zł.
W ciągu całego roku dodatkowe wpływy z domów studenckich wyniosły 2 415,9 tyś. zł (kwota brutto).
Remonty i modernizacje
W ciągu 2011 roku prowadzony był kapitalny remont Domu Studenckiego nr 10 w Gdańsku na kwotę 2 481,2 tys. zł. Łączna
kwota wydana na remonty i modernizacje w Domach Studenckich UG wynosiła 3 105,5 tyś. zł.
5. Sprawy dyscyplinarne studentów
W 2011 roku Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studentów wszczęła 18 nowych spraw dyscyplinarnych
i zakończyła 16 spraw wymierzeniem kar dyscyplinarnych:
–– 3 kary upomnienia,
–– 8 kar nagany z ostrzeżeniem, w tym od 1 sprawy wniesiono odwołanie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej,
–– 3 sprawy zostały umorzone,
–– 4 osoby zostały zawieszone w tym: 1. w prawie do zaliczeń w roku akademickim i wpisu na kolejnych 7 miesięcy,
1. w prawie do zdawania egzaminów poprawkowych na okres 4. miesięcy, 1. do korzystania z egzaminów poprawkowych,
warunków oraz zakaz korzystania z Biblioteki UG na okres 10. miesięcy.
6. Sprawy zdrowotne studentów
W związku z wykonywaniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 2011 r. Dział Studenckich Spraw Socjalnych
zgłaszał do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego średnio miesięcznie - 305 uprawnionych studentów i odprowadził
z tego tytułu w 2011 r. należną składkę na łączną kwotę 184 976,00 zł.

5. Parlament Studentów UG
Praca Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaplanowana jest według roku akademickiego, zgodnie z kalendarzem wyborczym samorządów studenckich na poszczególnych wydziałach. Kadencja trwa 2 lata. Zadaniem organu wykonawczego samorządu studentów jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów UG wobec władz Uczelni.
I. Do najważniejszych zadań Parlamentu Studentów należy udział w pracach komisji senackich i uczelnianych, z których najważniejszą dla studentów jest Odwoławcza Komisja Stypendialna, która zajmuje się m.in. rozdziałem stypendiów socjalnych
oraz miejsc w domach studenckich. Komisja ds. Kół Naukowych co kwartał przydziela poszczególnym kołom naukowym środki na projekty. Na Uniwersytecie Gdańskim zarejestrowanych jest obecnie około 180 kół naukowych i artystycznych, z czego
70-80 działa aktywnie, często włączając się we współpracę z innymi kołami, jak również z poszczególnymi samorządami wydziałowymi.
Parlament Studentów ma również wpływ na wybór firmy ubezpieczającej uczelnię na dany rok akademicki (za rok 2011 –InterRisk S.A.). W marcu PS UG wziął udział w Targach Akademia 2011 prowadząc stoisko – punkt informacyjny nt. struktury
i działalności samorządu uczelnianego oraz biorąc udział w panelu dyskusyjnym.
II. Tradycyjnie zorganizowano Dni Kultury Studenckiej Neptunalia 2011, największą studencką imprezę kulturalną. Neptunalia 2011 zorganizowane zostały w dniach 22-28.05.2011 r. W organizację włączyły się koła naukowe i kluby studenckie, które
dołączyły własną ofertę imprez (np. codziennie koncerty młodych trójmiejskich zespołów, konkursy), jak również poszczególne wydziały, a także studenci chcący się sami zaprezentować. Kilka scen muzycznych, znane gwiazdy muzyki rockowej podczas finałowych dwudniowych koncertów, przeciętnie kilka tysięcy uczestników dziennie. Odbyły się m.in.: Chemiliada, czyli
piknik juwenaliowy zorganizowany przez samorząd Wydziału Chemii, podczas którego miały miejsce imprezy sportowe i koncerty; występy gwiazd polskiego rocka, tradycyjnie już kino pod gwiazdami, Dzień Sportu, czyli całodzienne współzawodnictwo grup studentów w przeróżnych dyscyplinach sportowych; wycieczka koleją wąskotorową po Żuławach zorganizowana

III. Parlament Studentów tradycyjnie już wspiera twórczą działalność studentów Uczelni zarówno indywidualnych, jak i
zrzeszonych w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Dofinansował m.in. wiele publikacji i konferencji organizowanych przez poszczególne koła, m.in. coroczną konferencję Koła Naukowego Psychologów Anima, wspólne przedsięwzięcie kół naukowych slawistyki czyli Festiwal Slawistyki, wystawy fotograficzne, wyjazdy referentów na sesje w Polsce
i zagranicę (wyjazdy na praktyki i konferencje naukowe poszczególnych kół), Seminarium Studenckich Kół Naukowych w
Olsztynie, w której cyklicznie biorą udział członkowie kół przyrodniczych UG, kolejny już wyjazd finalistów konkursu SIFE
z Koła Naukowego Strateg do Singapuru, warsztaty kociewskie zorganizowane przez studentów kulturoznawstwa i Koła
Naukowego Mozaika. Parlament Studentów UG wsparł również takie inicjatywy, jak m.in. Dni Kariery, Wamiriada. Na
szczególną uwagę zasługują także dwa wyczynowe dokonania studenta geografii Jana Faściszewskiego: przejście przez
Zatokę Botnicką oraz przejazd rowerem dookoła Bałtyku.
IV. Obóz adaptacyjny dla nowoprzyjętych studentów trójmiejskich uczelni w Borzechowie (wrzesień 2011 r.) Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Głównymi atrakcjami były spotkania z władzami Uczelni oraz szkolenia, konkursy, a także
wycieczki do pobliskich muzeów i parków krajobrazowych. Uczestnicy rozegrali mecze paintballowe, spłynęli kajakami
oraz brali czynny udział w imprezach integracyjnych.
V. Działalność na forum ogólnopolskim – członkowie PSUG wyjeżdżali na konferencje i komisje Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej, współpracowali także z innymi uczelniami przy organizacji imprez i konferencji, uczestniczył w pracach
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
VI. Organizacja wydziałowych imprez integracyjnych oraz otrzęsin dla każdego Wydziału.
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przez Koło Geografów. Imprezy sportowe zostały zorganizowane wspólnie z Akademickim Związkiem Sportowym UG.
Wszystkie wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

pracownicy

• Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach •
• Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach •
• Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich według tytułów i stopni naukowych •
• Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi •

Profesor zwyczajny

Profesor nadzwyczajny z tytułem prof.

Profesor nadzwyczajny

Profesor wizytujący

Adiunkt ze stopniem dr hab.

Adiunkt ze stopniem dr

Asystent

Starszy wykładowca

Wykładowca

Lektor/Instruktor

Kustosz dyplomowany

Ogółem

1. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach

Biologii

10

5

17

-

2

58

5

15

-

-

-

112

Chemii

16

1

10

-

5

51

2

11

-

-

-

96

Ekonomiczny

16

-

23

-

-

56

22

16

-

-

-

133

Filologiczny

16

-

59

1

5

140

26

51

9

8

-

315

Historyczny

11

-

29

-

1

40

-

3

-

-

-

84

Matematyki, Fizyki
i Informatyki

18

1

24

2

1

41

9

19

-

-

-

115

Nauk Społecznych

18

-

42

1

145

41

20

4

-

-

271

Oceanografii i Geografii

9

1

26

2

3

46

17

11

-

-

-

115

Prawa i Administracji

9

-

15

1

7

57

30

8

-

-

-

127

Zarządzania

13

2

22

-

-

78

24

14

-

-

-

153

Biotechnologii UG i GUMed

8

-

3

-

2

11

5

-

-

-

-

29

Biblioteka UG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

Studium Języków Obcych

-

-

-

-

-

-

-

49

22

13

-

84

Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu

-

-

-

-

-

-

-

19

3

4

-

26

Alliance Francaise

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

144

10

270

6

27

723

181

237

38

25

4

1665

Ogółem

Profesor nadzwyczajny z tytułem prof.

Profesor nadzwyczajny

Profesor wizytujący

Adiunkt ze stopniem dr hab.

Adiunkt ze stopniem dr

Asystent

Starszy wykładowca

Wykładowca

Lektor/Instruktor

Kustosz dyplomowany

Ogółem

2. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach

Profesor zwyczajny
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Wydziały,
jednostki poza
i międzywydziałowe

Biologii

10

4,5

17

-

1,5

57,5

5

14

-

-

-

109,5

Chemii

16

1

10

-

5

51

2

11

-

-

-

96

Ekonomiczny

16

-

23

-

-

56

22

15,5

-

-

-

132,5

Filologiczny

16

-

59

1

5

139,5

26

51

9

8

-

314,5

Historyczny

11

-

29

-

1

40

-

3

-

-

-

84

17,5

0,5

24

1,17

1

41

9

19

-

-

-

113,17

Wydziały,
jednostki poza
i międzywydziałowe

Matematyki, Fizyki
i Informatyki

Nauk Społecznych

18

-

42

-

1

145

41

20

3

-

-

270

Oceanografii i Geografii

8,5

1

26

1,25

2

44,5

17

11

-

-

-

111,25

Prawa i Administracji

8,5

-

15

0,25

7

56,5

29,5

7

-

-

-

123,75

Zarządzania

12,5

1,33

20

-

-

77,5

23,5

13,5

-

-

-

148,33

Biotechnologii UG i GUMed

8

-

3

-

2

11

4,5

-

-

-

-

28,5

Biblioteka UG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

Studium Języków Obcych

-

-

-

-

-

-

-

49

22

12,65

-

83,65

Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu

-

-

-

-

-

-

-

19

3

4

-

26

Alliance Francaise

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

142

8,33

268

234

37

24,65

4

1646,15

Ogółem

3,67 25,5 719,5 179,5

3. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich według stopni i tytułów naukowych w osobach
Wydziały jednostki
poza i międzywydziałowe

Stopień doktora
habilitowanego

Stopień doktora

Tytuł zawodowy
magistra

Biologii

15

19

73

5

Chemii

17

15

63

1

Ekonomiczny

16

23

72

22

Filologiczny

16

64

163

72

Historyczny

11

30

42

1

Matematyki, Fizyki i
Informatyki

19

25

62

9

Nauk Społecznych

18

43

168

42

Oceanografii i Geografii

10

28

61

16

Prawa i Administracji

9

22

66

30

Zarządzania

15

22

92

24

Biotechnologii

8

5

11

5

Biblioteka UG

-

-

1

3

Studium Języków Obcych

-

-

49

35

Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu

-

-

19

7

Alliance Francaise

-

-

1

154

296

943

Ogółem

PRACOWNICY

Tytuł profesora

272

4. Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Jednostki

Administracja
centralna

Administracja
wydziałowa

Pracownicy
techniczni

Służba
biblioteczna

Obsługa

osoby etaty osoby etaty

Ogółem

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

WB

-

-

10

9,75

56

47,95

-

-

-

-

66

57,7

WCh

-

-

6

6

44

42,35

-

-

-

-

50

48,35

WE

-

-

20

18,7

11

11

-

-

-

-

31

29,7

WF

-

-

26

25,5

10

10

-

-

-

-

36

35,5

WH

-

-

11

11

2

2

-

-

-

-

13

13

WMFiI

-

-

12

10,75

28

24,8

-

-

-

-

40

35,55

WNS

-

-

32

31

18

17,75

2

2

-

-

52

50,75

WOiG

-

-

14

14

67

61,3

-

-

-

-

81

75,3

WPiA

-

-

28

27,88

6

6

-

-

-

-

34

33,88

WZ

-

-

20

19,5

16

15,75

-

-

-

-

36

35,25

PRACOWNICY

MWB

-

-

6

5,5

22

19,5

-

-

-

-

28

25

BUG

-

-

7

6,25

9

8,5

180

178

-

-

196

192,75

SJO

-

-

5

5

1

1

-

-

-

-

6

6

SWFiS

-

-

6

4,8

3

3

-

-

-

-

9

7,8

POMCERT

-

-

13

13

-

-

-

-

13

13

Wydawnictwo

-

-

Centrum
Herdera

-

-

4

Ośrodek
Współpracy
Regionalnej
UG

-

-

GUTW

-

Administracja
Centralna
Ogółem

10

10

-

-

-

-

10

10

3

-

-

-

-

-

-

4

3

2

0,5

-

-

-

-

-

-

2

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

352

342,2

-

-

-

-

-

-

427

423,5

779

765,7

352

342,2

222

212,13

303

280,9

182

180

427

423,5

1486

1438,73

NAUKA I DYDAKTYKA

• Działalność naukowo-badawcza •
• Współpraca z zagranicą •
• Biblioteka i Wydawnictwo •
• Studium Języków Obcych •
• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu •

1. Działalność naukowo-badawcza
STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
W roku 2011 Prezydent RP nadał tytuły profesorskie 9 osobom zatrudnionym w UG, jednostki UG nadały stopień doktora habilitowanego 51 osobom, w tym 40 pracownikom UG i 11 osobom niezatrudnionym w UG a 8 pracowników UG
uzyskało stopień doktora habilitowanego w innych uczelniach, stopień doktora w UG uzyskało 119 osób, w tym 25
pracowników UG oraz 94 osoby niezatrudnione w UG a 5 pracowników UG uzyskało stopień doktora w innych uczelniach.
tytuł
PROFesora

WYDZIAŁ

HABILITACJE

DOKTORATY

A

A

B

C

A

B

C

Biologii

-

4

1

-

-

19

-

Chemii

-

6

1

-

2

6

-

Ekonomiczny

-

2

-

-

2

8

-

Filologiczny

1

10

2

1

3

17

1

Historyczny

1

2

-

1

-

3

1

Matematyki, Fizyki i Informatyki

-

-

-

-

1

3

-

Nauk Społecznych

4

2

4

3

3

8

3

Oceanografii i Geografii

1

3

-

2

3

2

-

Prawa i Administracji

-

6

3

-

5

11

-

Zarządzania

1

3

-

-

5

12

-

Biotechnologii UG i GUMed

1

2

-

1

1

5

-

Ogółem

9

40

11

8

25

94

5

RAZEM A+B

51

RAZEM A+B

119

liczba etatów nauk.-dydakt.
(podano bez pracown. urlop)

Publikacje ogółem

książki

broszury

opisy patentowe

Rozdziały w książkach

krajowe

zagraniczne

referaty z konferencji

hasła

recenzje

Publikacje
samoistne
wydawniczo

Prace redakcyjne, edytorskie,
tłumaczenia, opracowania

PUBLIKACJE
Pracownicy nauki zakończyli 6 555 opracowań naukowych, w tym:
1. jako publikacje samoistne wydawniczo: 199 książek;
2. jako publikacje niesamoistne wydawniczo: 1 150 rozdziałów w książkach, 1 134 artykuły w czasopismach krajowych,
555 artykułów w czasopismach międzynarodowych, 1 962 referatów na konferencjach, 1 126 recenzji, 37 haseł;
3. prace redakcyjne, edytorskie, tłumaczenia, ilustracje: 353 pozycje.

WB

109,5

480

9

-

-

29

56

115

153

-

116

2

WCh

98,0

814

5

-

2

10

18

140

280

-

359

-

WE

132,5

757

12

-

-

109

185

11

228

1

70

141

WF

314,5

1008

33

-

-

378

113

31

383

13

18

39

WH

84,0

488

22

-

-

150

72

16

163

1

34

30

WMFI

113,17

366

2

-

-

3

5

91

110

-

147

8

WNS

268,0

793

47

1

-

186

164

51

189

21

71

63

WOiG

111,25

563

20

31

-

79

89

47

220

-

51

26

WPiA

123,75

569

40

-

-

103

200

13

167

1

22

23

WZ

150,33

640

9

2

-

98

214

13

60

-

223

21

Wydział

NAUKA I DYDAKTYKA

A - pracownicy zatrudnieni w UG
B - osoby niezatrudnione w UG
C - proacownicy UG, którzy uzyskali stopień naukowy w innej uczelni

Publikacje niesamoistne wydawniczo
art. w
czasopismach

MWB
Ogółem

28,5

77

-

3

-

5

18

27

9

-

15

-

1533,5

6555

199

37

2

1150

1134

555

1962

37

1126

353

Publikacje za rok 2011 zarejestrowane w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG

krajowe

zagraniczne

krajowe

zagraniczne

referaty w materiałach
konferencyjnych

abstrakty w materiałach
konferencyjnych

hasła

recenzje

prace redakcyjne,
edytorskie, tłumaczenia,
opracowania

inne

WB

211

6

1

21

2

58

86

6

17

-

-

5

9

WCh

211

-

-

3

4

9

81

18

94

-

-

-

2

WE

188

4

-

88

1

66

5

1

-

-

1

9

13

WF

633

23

1

324

29

117

18

12

1

-

18

48

42

WH

153

14

-

55

3

38

2

1

-

5

15

7

13

WMFI

29

-

-

2

1

2

24

-

-

-

-

-

-

WNS

186

15

-

100

2

40

7

-

2

-

1

8

11

WOiG

166

7

-

30

11

57

30

3

18

-

-

3

7

WPiA

355

15

-

50

-

80

1

2

-

177

7

5

18

WZ

194

5

-

45

1

122

3

-

-

-

2

7

9

MWB

54

-

-

-

4

19

30

-

-

-

-

-

1

2380

89

2

718

58

608

287

43

132

182

44

92

125

Ogółem

publikacje ogółem

Wydział

zagraniczne

artykuły w
czasopismach

krajowe

rozdziały
w książkach

książki

Artykuły w czasopismach za rok 2011: ogółem, z Impact Factor oraz z punktacją MNiSW
artykuły w czasopismach

ogółem

z Impact
Factor

łączna wartość
IF

z punktacją
z MNiSW

łączna wartość
publikacji
MNiSW

ogółem

z Impact
Factor

łączna wartość
IF

z punktacją
z MNiSW

łączna wartość
publikacji
MNiSW

zagraniczne

WB

58

11

7.453

52

372

86

74

168.016

75

1926

WCh

9

5

5.028

8

82

81

76

184.506

73

1922

WE

66

-

-

52

321

5

1

2.064

1

32

WF

117

-

-

56

378

18

1

1.699

2

26

WH

38

-

-

15

78

2

1

0.224

1

13

WMFI

2

1

0.476

2

15

24

19

30.792

23

535

WNS

40

3

1.222

27

177

7

2

3.398

2

40

WOiG

57

19

11.458

46

494

30

20

40.510

19

555

WPiA

80

-

-

71

444

1

-

-

-

-

WZ

122

-

-

115

758

3

-

-

-

-

MWB

19

8

7.279

10

108

30

28

121.428

26

796

Ogółem

608

47

32.916

454

3227

287

222

555.637

222

5845

STYPENDIA I URLOPY NAUKOWE
Udzielono 187 stypendiów naukowych, w tym 35 doktorskich, 152 habilitacyjne oraz 93 urlopy naukowe, w tym
6 doktorskich, 74 habilitacyjne i 13 rocznych urlopów dla samodzielnych pracowników naukowych.

NAUKA I DYDAKTYKA

Wydział

polskie

DOTACJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W RAMACH ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Na podstawie konkursów projektów badań naukowych, przeprowadzonych na poszczególnych wydziałach, zakwalifikowano do realizacji ogółem 284 projekty.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
W ramach działalności statutowej w 2011 roku realizowano 1 341 tematów. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe
z realizacji działalności statutowej zostanie przedstawione w MNiSW jednocześnie ze złożeniem wniosków o dofinansowanie tej działalności w roku 2013.

NAUKA I DYDAKTYKA

INDYWIDUALNE PROJEKTY BADAWCZE
W roku 2011 realizowano 218 projektów badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR oraz 17 programów i przedsięwzięć ogłaszanych przez ministra.
PATENTY
W roku 2011 dokonano 2 zgłoszenia patentowe według następującego wyszczególnienia:
1. typ zgłoszenia: wynalazek
rodzaj zgłoszenia: podanie o udzielenie patentu
data zgłoszenia: 27-04-2011
nr urzędowy zgłoszenia: P-394688
nr kancelaryjny: J-14759
nr projektu wynalazczego UG: 01/2011
tytuł zgłoszenia: „Środek do selektywnego rozpoznawania jonów ołowiu i miedzi”
główny autor wynalazku: prof. dr hab. Andrzej M. Kłonkowski + Zespół
wydział/instytut: Wydział Chemii UG
2. typ zgłoszenia: wynalazek
rodzaj zgłoszenia: podanie o udzielenie patentu
data zgłoszenia: 27-04-2011
nr urzędowy zgłoszenia: P-394687
nr kancelaryjny: J-14760
nr projektu wynalazczego UG: 02/2011
tytuł zgłoszenia: „Zmodyfikowany surfaktantem środek do ilościowego rozpoznawania ultraniskich stężeń jonów
ołowiu II i miedzi II oraz sposób jego otrzymywania”
główny autor wynalazku: prof. dr hab. Andrzej M. Kłonkowski + Zespół
wydział/instytut: Wydział Chemii UG
Uzyskane udzielenia patentowe w roku 2011 (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów)
1. P-381661( J-12027 ) „Metoda oznaczania aktywności przeciw utleniającej lub utleniającej ekstraktów organicznych
oparta o chemiluminescencję estrów akrydynowych” autorzy dr Karol Krzymiński, prof. dr. hab. Aleksander Roshal,
dr Olga Synczykowa, prof. dr hab. Borys Sandomierski - Wydział Chemii UG, decyzja udzieleniowa z dnia 22-09-2011
2. P-38659 ( J-12086 ) „Sposób otrzymywania tosylanu” autorzy dr Barbara Dmochowska, dr Eugenia Skorupowa, prof.
dr hab. Andrzej Wiśniewski - Wydział Chemii UG, decyzja udzieleniowa z dnia 27-06-2011
3. P-378663 ( J-11438 ) „Sposób otrzymywania deteretnej kompozycji do zwalczania stonki ziemniaczanej” autorzy prof.
dr hab. Janusz Szafran, dr Beata Szafran , dr Elżbieta Szynak, dr Danuta Waligóra - Wydział Chemii UG, decyzja udzieleniowa z dnia 24-10-2011
4. P-376193 ( J-11362 ) „Diagnostyczny materac szpitalny przeciwodleżynowy zwłaszcza dla oddziałów intensywnej terapii” autorzy dr Stanisław Zachara, dr Włodzimierz Westerski - Wydział MFiI UG, decyzja udzieleniowa z dnia 02-022011
5. P-376191 ( J-11354 ) „Monitorowane łóżko diagnostyczne zwłaszcza dla oddziałów intensywnej terapii medycznej”
autorzy dr Stanisław Zachara, dr Włodzimierz Westerski - Wydział MFiI UG, decyzja udzieleniowa z dnia 02-02-2011
Przewody patentowe w toku według stanu na dzień 30-12-2011 (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów): 15 przewodów patentowych w toku
KONFERENCJE i SEMINARIA zorganizowane przez Uniwersytet Gdański
W ramach upowszechniania i promocji osiągnięć nauki zorganizowano, między innymi, następujące konferencje i seminaria naukowe:
1. 36 International Herpesvirus Workshop (IHW). 24-29 lipca 2011
2. 5 European Symposium on Plant Lipids. 10-13 lipca 2011
3. XVII Biotechnology Summer School. 11-17 lipca 2011
4. 3rd Biotechnology Students’ Conference. 2-3 czerwca 2011
5. Rozwój międzynarodowej indywidualnej kariery naukowej. 20 czerwca 2011
6. Environmental Archaeology of Urban Sites, , 7th Symposium & 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology. 5-10 września 2011
7. Towards better environmental risk governance of the Baltic Sea”, Final conference of the RISKGOV project. 8 grudnia 2011

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31. ICIM 2011, The 10th International Conference of Information Systems. 8-10 czerwca 2011
32. 4 EuroSymposium on Systems Analysis and Design.
29 września 2011
33. Międzynarodowe seminarium Katedry Inwestycji i
Nieruchomości oraz Royal Institution of Chartered
Surveyors. 2 grudnia 2011
34. Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania.
3-15 września 2011
35. „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw i instytucji
finansowych w warunkach podwyższonego ryzyka”.
7- 9 października 2011
36. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
pt.: „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka”. 12 kwietnia 2011
37. „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”. maj 2011
38. Inwestycje odpowiedzialne społecznie. 21 stycznia
2011
39. Seminarium naukowe „Perspektywy rozwoju specjalności z zakresu inwestycji i nieruchomości”. czerwiec 2011
40. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, pt.: „Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości”.
wrzesień 2011
41. „Zarządzanie ryzykiem”, II konferencja z cyklu „Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu”. maj
2011
42. XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów. kwiecień 2011
43. Seminarium naukowe projektu INTERCONNECT.
9-10 maja 2011
44. IV Ogólnopolska konferencja naukowa pt. InfoGlobMar’2011. 13 listopada 2011
45. XII Konferencja Naukowa pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. 2 grudnia 2011
46. II Konferencja Naukowa doktorantów pt. Doktoranci
wobec wyzwań gospodarczych. 21 maja 2011
47. Bałtycki Festiwal Nauki. 25-27 maja 2011
48. Polish Association for American Studies Annual Conference. 19-21 października 2011
49. BACK2 poets of the past / poets of the present. 1722 maja 2011
50. Polska literatura emigracyjna w Berlinie i w Sztokholmie po 1980 roku. 15 -16 stycznia 2011
51. XIV Litieraturno-Obrazowatielnyje Cztienija pt. Litieraturnyje itogi proszłogo diesiatiletija. 18 – 25 lipca
2011
52. Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku. 25 listopada 2011
53. Futbol w świecie sztuki. 6-8 października 2011
54. Konferencja przygotowawcza do XIII Wykładu A. Jankowskiego. 25-27 marca 2011
55. XIII Wykład A. Jankowskiego. 27 maja 2011
56. International Congress on Ultrasonics. 5-8 września
2011
57. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. 11-15 września 2011
58. The Third International Workshop on Advanced
Spectroscopy and Optical Materials. 17-22 lipca
2011
59. Symposium KCIK 2011. 13 -14 maja 2011
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22.

„Debata metropolitalna: Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny “. 25 października 2011
„Cohesion policy and catching up regions”. 17-18 listopada 2011
„Globalisation and the Multi-scalar State. Do Borders
Still Matter. 13 stycznia 2011
„Cultural facilities: memories, prospekt and wellbeing”,
Centrum Doskonałości RECOURSE. 23 marca 2011
„The Global Economy and Competitive Cities - What
About the Rest?”. 12 stycznia 2011
Międzynarodowe spotkanie naukowe w ramach projektu HYPER BONUS „Hypoxia mitigation for the Baltic Sea
ecosystem restoration” - Hyper 2nd Annual Meeting.
7-10 lutego 2011
Międzynarodowe warsztaty naukowe. „CLIMPOL Start-up Meeting”. 6-7 września 2011
„Lasy w Europie. Turystyka-gospodarka-ekologia”. 1920 listopada 2011
Seminarium naukowe „Bricolage jako konstruktywistyczne podejście do badań społecznych”. 23 lutego
2011
Seminarium naukowe „Kaszubska edukacja regionalna;
pejzaż postkolonialny“. 13 kwietnia 2011
Seminarium naukowe „Nowi mieszczanie. Polskie miasta 20 lat po transformacji”. 9 listopada 2011
Seminarium naukowe „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym“. 15 czerwca 2011
Seminarium naukowe „Proces i wzory segregacji społeczno-przestrzennej w miastach Europy ŚrodkowoWschodniej”. 23 listopada 2011
Seminarium naukowe „Sektor energetyki zrównoważonej w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju”. 7 grudnia 2011
Seminarium naukowe. „Powrót projektowania urbanistycznego – sztuka, polityka przestrzenna czy gra rynku“. 18 maja 2011
Polsko-Ukraińskie seminarium pt. Współpraca polskoukraińska w kontekście eurointegracyjnych aspiracji
Ukrainy: aktualne problemy i wyzwania (Українськопольська співпраця в контексті євро інтеграційних
прагнень України: актуальні проблеми та виклики).
7-8 listopada 2011
Pomorski Sejmik Krajoznawczy, „Mijające krajobrazy
Pomorza”. 15-16 października 2011
Seminarium naukowe „Zasięg rekrutacji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych jako miernik potencjału miasta.
Analiza wybranych przypadków. 30 listopada 2011
The 10th International Conference on INFORMATION
MANAGEMENT ICIM. 8-10 czerwca 2011
V Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe ”Identyfikacja potencjalnie toksycznych sinic występujących w wodach
słodkich i słonawych – Oznaczanie cyjanobakterii przy
użyciu elektronicznego klucza EKOSin”. 30 czerwca
2011
Warsztaty z analizy wody ”Warsztaty poświęcone badaniom wody za pomocą LC/MS (chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas)”. 28 września
2011
Конференція на тему „Глобальні, континетнальні,
національні та регіональні передумови локального
розвитку”. 8-9 marca 2011
„Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego”. 29–
31 maja 2011
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60. „ Marian Cieślak – Dzieło i kontynuacje”. 11-12 października 2011
61. Konferencja naukowa poświęcona tragicznie zmarłemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. 9 kwietnia 2011
62. EU Health Policy. 9 maja 2011
63. Współorganizacja konferencji Międzynarodowe
Prawo Humanitarne – Zasady podjęcia działań przy
użyciu siły. 23 maja 2011
64. Global Ocean Governance: From Vision to Action.
23-27 lutego 2011
65. Polska polityka morska. W kierunku zintegrowanej
polityki morskiej UE. 1 grudnia 2011
66. Zagadnienie THINK TANKÓW w ujęciu interdyscyplinarnym. 25-26 października 2011
67. Zatoka korzyści Gdynia – Hel. 25-29 września 2011
68. Zakres działania i konstrukcja prawna THINK TANKÓW. 23 marca 2011
69. On Citizenship & Civic Virtues. 6 maja 2011
70. Entia et Nomina 2011. lipiec 2011
71. “Workshop on Unintended Consequences – The
75th Jubilee of a Sociological Idea”. 9-10 maja 2011
72. Gdańsk i Sankt Petersburg. Socjologiczne portrety
miast partnerskich. 20-21 października 2011
73. Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego społeczeństwa polskiego. 18-19 kwietnia 2011
74. Współorganizacja konferencji na wydziale teologicznym UMK; „Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Zadedykowana Obrazom Acheiropoietos - Toruń/Polska 2011”. 11-13 maja 2011
75. „O wiedzy Boga”. 18-19 listopada 2011
76. „Historia filozofii jako problem filozoficzny”.
7
kwietnia 2011
77. „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”. 1617 czerwca 2011
78. „Kultura wolności – kultura odpowiedzialności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego
dziedzictwa „Solidarności”. 23-24 maja 2011
79. Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego polskiego społeczeństwa 18-19 kwietnia 2011
80. „Edukacja regionalna: wyzwania teorii i praktyki”.
25-27 maja 2011
81. VI międzynarodowa konferencja z cyklu: Kobieta w
kulturze, pt.: Kobieta w podróży. 8 marca 2011
82. Edukacja regionalna: wyzwania teorii i praktyki. 2527 maja 2011
83. Słowotwórstwo w różnych odmianach języka. 16-17
maja 2011
84. Konferencja Naukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki
Specjalnej Sopot 2011 „Pedagogika specjalna – aktualizacje”. 25 - 27 maja 2011
85. Seminarium Naukowe „Nauka, oświata i kultura na
Pomorzu Gdańskim w XIX i XX wieku – stan i perspektywy badawcze”. 29 marca 2011
86. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Utopia, heterotopia, miejsce inne. Gdańsk w refleksji
humanistycznej pt. GDAŃSKIE DOMY I ULICE. 12
maja 2011
87. „Edukacja regionalna: wyzwania teorii i praktyki”.
25 -27 maja 2011

88. „Zmiana sytuacji biograficznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie odzyskania wolności
obywatelskiej”. 3 czerwca 2011
89. „Edukacja dorosłych na wsi: nowe – stare wyzwania” z
okazji 90 lat ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce.
23-25 września 2011
90. Ogólnopolskie seminarium w ramach projektu Decydujmy Razem, pt.: Animacja pro bono publico. 28-29 września 2011
91. „Conflict and the Political: Rethinking Theories of Education”. maj 2011
92. „Specjalizacja pracy socjalnej – wyzwania najbliższej
przyszłości w kontekście asystentury w projekcie systemowym »Rodzina bliżej siebie«”. 30 listopada 2011
93. VI Konferencja z cyklu REA: Problem Based Learning vs.
Qualifications Framework. 25 marca 2011
94. VII Konferencja z cyklu REA: Recognition of Prior Learning and Validation of Non-Formal and Informal Learning. A Challenge for Polish Higher Education System.
9 grudnia 2011
95. Ogólnopolska Sesja Naukowa nt. „Harcerstwo polskie
wczoraj, dziś i jutro” cz. II. 19 listopada 2011
96. Organizacje pozarządowe szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej. 6 kwietnia 2011
97. Wykluczeni: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
dotycząca zjawisk, grup społecznych i osób wykluczonych z dominującego obrazu kultury. 13-14 października 2011
98. Człowiek w sieci współczesności. 6 kwietnia 2011
99. European Association of Social Psychology Medium
Group Meeting on Challenging stereotypes: When and
how targets of negative stereotypes resist, paper and
chairing of session: Stereotype Threat & Stereotype Lift
vs Identity Bifurcation & Personal Self. 6- 8 lipca 2011
100.Sympozjum ”Przereklamowana konsumpcja?: Rodzina i
praca”. 2 czerwca 2011
101.III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Teoria
i praktyka terapeutyczna pt.: Dziecko w terapii. Różne
perspektywy. 9 grudnia 2011
102.Inteligencja niższa niż przeciętna - problemy i wyzwania. 14 maja 2011
103.International Association for Relationship Research
(IARR) Mini-Conference: Relationships – development,
maintenance and dissolution. 7-9 lipca 2011
104.Jubileuszowa konferencja Polskie Towarzystwo Dysleksji – 20 lat pomagamy. 5 listopada 2011
105.Psychologia w służbie rodziny. 17-19 maja 2011
106.Rozwój poprzez terapię – Biopsychospołeczne aspekty
pedagogiki leczniczej. 30-31 maja 2011
107.Dziecko Przewlekle Chore w Szkole i w Przedszkolu. 23
września 2011
108.Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 18-21 września 2011
109.XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej”. 22-23 października 2011
110.Niemowlę i jego środowisko. 18 marca 2011
111.Medycyna i psychologia – człowiek chory somatycznie
jako wspólny obszar zainteresowań. 24 listopada 2011
112.XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii
Rozwojowej PTP. 13-16 czerwca 2011

Udział pracowników naukowych w konferencjach krajowych i zagranicznych
Udział w konferencjach (liczba osób)
ogólnopolskie

międzynarodowe
i o zasięgu
międzynarodowym

razem

Biologii

57

133

190

Chemii

123

157

280

Ekonomiczny

129

99

228

Filologiczny

191

210

401

Historyczny

81

82

163

Matematyki, Fizyki i Informatyki

26

97

123

Oceanografii i Geografii

86

134

220

Nauk Społecznych

343

208

551

Prawa i Administracji

97

53

150

Zarządzania

31

11

42

Biotechnologii UG i GUMed

46

88

134

1210

1272

2482

Wydział

Ogółem

Udział pracowników naukowych w dużej ilości konferencji krajowych i zagranicznych przyczyniło się do upowszechnienia wiedzy i wyników badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych wszystkich wydziałów UG.
Poza tym pracownicy UG licznie uczestniczyli w działalności międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych, komitetów i rad naukowych, komitetów redakcyjnych ogólnokrajowych i międzynarodowych czasopism naukowych oraz otrzymali wiele zagranicznych i ogólnopolskich nagród i wyróżnień naukowych.
kategoryzacja
Kategoria ustalona
przez MNiSW

Nowa kategoria

Wydział Biologii

90,37

2

B

Wydział Chemii

107,07

1

A

Wydział Ekonomiczny

36,08

2

B

Wydział Filologiczny

17,31

2

B

Wydział Historyczny

36,6

2

B

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

100,26

1

A

Wydział Nauk Społecznych

26,55

2

B

Wydział Oceanografii i Geografii

86,87

1

A

Wydział Prawa i Administracji

29,18

2

B

Wydział Zarządzania

32,14

2

B

Wydział Biotechnologii UG i GUMed

147,31

1

A

2. Współpraca z zagranicą
Współpracę międzynarodową prowadzoną przez różne jednostki organizacyjne UG rejestruje kilka biur wg obowiązującego zakresu działalności. Są to m.in. Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów, Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych oraz Dział Programów Europejskich (obecnie Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi).
W 2011 roku Biuro Współpracy z Zagranicą zarejestrowało 1230 osób, które wyjeżdżały za granicę, m.in. wyjazdy
na:
• konferencje naukowe – 482 pracowników i 146 doktorantów
• staże naukowo-badawcze powyżej 1 miesiąca - 46 pracowników i 39 doktorantów
• kwerendy, konsultacje, w ramach umów oraz projektów międzynarodowych – 410 pracowników i 75 doktorantów.
W 2011 roku w ramach zawartych umów bilateralnych odbywała się wymiana międzyuczelniana grup studenckich,
najliczniejsze, kilkunastoosobowe grupy z Wydziału Filologicznego i Uniwersytetu w Grodnie oraz Wydziału Ekonomicznego i Hochschule Bremen. Ponadto 86 studentów Wydziału Oceanografii i Geografii wyjeżdżało do Uniwersyte-
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Końcowy
wskaźnik
efektywności

Wydział

tu w Oradei, a 17 z Wydziału Filologicznego do Uniwersytetu im. Kanta w Kaliningradzie.
Przyjmowano również gości z zagranicy. I tak m.in. 1175 cudzoziemców uczestniczyło w konferencjach naukowych organizowanych przez wydziały naszej Uczelni. Odnotowano przyjazdy cudzoziemców na konsultacje naukowe, w ramach projektów
oraz umów międzynarodowych, a pobyt 68 osób był finansowany ze środków będących w dyspozycji UG.
Na przestrzeni 2011 roku 8 obcokrajowców, jako stypendystów Rządu RP odbywało w UG staże naukowo-badawcze na
podstawie skierowania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Ponadto podpisano 3 umowy z
uczelniami zagranicznymi, co spowodowało formalne potwierdzenie współpracy naukowo-dydaktycznej z tymi ośrodkami
nauki. W ciągu 2011 roku realizowano 522 tematy prac badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Według informacji Biura Wymiany Zagranicznej Studentów - w roku 2011 z możliwości wyjazdu do zagranicznej uczelni w ramach unijnego programu wymiany międzynarodowej Erasmus skorzystało 276 studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród nich zdecydowanie dominowali studenci Wydziału Ekonomicznego (97 osób). Program cieszył się dużym zainteresowaniem także na Wydziale Filologicznym (64 osoby), Nauk Społecznych (32 osoby) oraz Oceanografii i Geografii (26
osób). Wzrastająca popularność programu wśród studentów ostatniego z wymienionych wydziałów jest nowym zjawiskiem
w stosunku do lat minionych. Najczęściej wybieranymi krajami docelowymi były Niemcy (51 wyjazdów), kraje skandynawskie (41), Hiszpania (37), Belgia (19 – wzrost popularności w stosunku do roku ubiegłego) oraz Włochy (18). W porównaniu
z ubiegłym rokiem liczba studentów wyjeżdżających nieznacznie spadła (zaledwie o kilkanaście osób).
Uniwersytet Gdański w 2011 roku gościł 130 studentów z partnerskich uczelni europejskich. Wśród nich dominowali
Hiszpanie (41 osoby). Uczelnię chętnie wybierali także Niemcy (22 osoby), Turcy (21 osób), Francuzi (13 osób) oraz Portugalczycy (10 osób). Na Wydział Ekonomiczny przyjechało 69 studentów, 21 – na Wydział Nauk Społecznych, po kilkunastu – na
Wydziały: Filologiczny oraz Prawa i Administracji. W roku 2011 powtórzyły się tendencje zaobserwowane w przyjazdach studentów w roku poprzednim. Dotyczy to również liczby przyjazdów do UG, co potwierdza stałą popularność uczelni wśród
studentów europejskich.
Studenci UG skorzystali również z możliwości odbycia trzymiesięcznej praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, firmie
czy placówce badawczej. W 2011 roku na praktykę w ramach Programu Erasmus wyjechały 42 osoby, wśród których dominowali studenci Wydziałów: Filologicznego, Nauk Społecznych, Chemii oraz Zarządzania. Doświadczenie zawodowe zyskiwali przeważnie w firmach i placówkach badawczych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii.
Liczba uczestników modułu praktyk w ramach Erasmusa z każdym kolejnym rokiem systematycznie wzrasta.
Działalność Biura Obsługi Studentów Zagranicznych w roku 2011 koncentrowała się na:
rekrutacji studentów zagranicznych spoza Unii Europejskiej na zasadach pełnej odpłatności, pozyskiwanych za pośrednictwem firm rekruterskich i uczelnianych stron internetowych
• pomocy studentom rekrutowanym w rozwiązywaniu problemów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, spraw socjalno-bytowych oraz wynikających z toku studiów.
W październiku 2011 roku studia podjęło 95 studentów, z czego 64 na pierwszym roku.
Zestawienie według kraju pochodzenia studentów przedstawia się następująco: Chiny – 78 osób, Rosja – 5 osób, Ukraina – 4 osoby, Białoruś i Mołdawia – po 2 osoby, Albania, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan i Palestyna – po 1 osobie.
Rekrutacja studentów według wydziałów jest następująca:
• Wydział Ekonomiczny – 72 osoby
• Wydział Filologiczny – 19 osób
• Wydział Zarządzania – 2 osoby
• Wydział Nauk Społecznych – 2 osoby.
Na konto uczelni w roku 2011 z tytułu opłat za studia wpłynęło 281.945 EUR, co stanowi równowartość 1.135.938,81
PLN.
Na przestrzeni 2011 roku prowadzona była aktywna działalność rekrutacyjna na terenie Rosji i Ukrainy, polegająca na
zorganizowaniu stoiska wystawienniczego na targach edukacyjnych z wykorzystaniem różnych form promocji, takich jak prezentacje multimedialne i ulotki informacyjne.
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Jak informuje Dział Programów Europejskich - w 2011 r. zawartych zostało 16 umów na realizację projektów w ramach
różnych Programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
• 2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
• 1 w ramach Programu Południowy Bałtyk;
• 3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
• 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
• 1 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
• 2 w ramach Programu Uczenie się przez całe życie;
• 1 w ramach Programu Baltic Sea Region 2007-2013;
• 5 w ramach 7. Programu Ramowego UE.
W trakcie weryfikacji i negocjacji były kolejne wnioski na realizację projektów.
W 2011 roku w Uniwersytecie Gdańskim w ramach różnych Programów i inicjatyw realizowane były 64 projekty (najwięcej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka). Przy współudziale Działu zostało złożonych 60 projektów (w tym
26 do funduszy strukturalnych).
Dział Programów Europejskich przygotował i realizował własny projekt pt. „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” dofinan-

sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 4.1.1.
Ponadto Dział prowadził Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych.
Dział zorganizował 7 szkoleń, których celem było m.in.: przedstawienie możliwości jakie dają fundusze europejskie, przygotowanie potencjalnych uczestników do aplikowania o środki unijne i rozliczania projektów, przedstawienie możliwości rozwoju kariery naukowej dla doktorantów i doświadczonych naukowców, przedstawienie bieżących
możliwości udziału w 7. Programie Ramowym, jak również wymiana doświadczeń.

3. Biblioteka i Wydawnictwo
biblioteka uniwersytetu gdańskiego
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W 2011 r. do zbiorów ogółem wpłynęło 36 728 wol. (książki, czasopisma, zbiory specjalne). Po dokonaniu selekcji
stan zbiorów na 31.12.2011 r. wyniósł 1 472 280 wol. W czytelniach i wypożyczalniach BUG udostępniono 1 268 365
wol. Katalog online zawierał 426 932 opisów bibliograficznych, 738 361 opisy egzemplarza i 18 634 opisy zasobu czasopism, tzn. 74,7% książek i 99% tytułów czasopism.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano i opłacono prenumeratę czasopism drukowanych (łącznie 1080 tytułów czasopism polskich i zagranicznych za kwotę 1 421 922 zł), a także dostęp do czasopism elektronicznych (łącznie
dostęp do 58 887 tytułów czasopism zagranicznych i polskich) oraz do światowych baz bibliograficznych i abstraktowych za kwotę 251 760 zł.
Zapewniano pracownikom naukowym UG zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów bibliotecznych z komputerów domowych.
Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie przyznanej w ramach ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 1 600 000 zł oraz kwocie 1 518 930 zł przeznaczonej przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism zagranicznych drukowanych. Środki wypracowane przez Bibliotekę to kwota ok. 246 798 zł. Natomiast łączna wartość nabytków, które pochodziły ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza obowiązkowego i wymiany wyniosła 1 217 921 zł, w tym: dary – 258 250 zł, egzemplarz obowiązkowy – 906 195 zł, wymiana – 53 476 zł.
Łącznie do księgozbioru Biblioteki UG z nieodpłatnych źródeł wpłynęło, nie obciążając budżetu Uczelni, 27 307 jednostek.
W ramach działalności dydaktycznej (wykłady, szkolenia, praktyki studenckie i zawodowe) przeprowadzono zajęcia dla 1 466 osób. Szkolenie biblioteczne online zaliczyło 5 978 studentów.
We wszystkich placówkach BUG udzielono 125 386 informacji, w tym: 61 443 informacje katalogowe, 7 891 informacji bibliograficznych, 55 395 informacji rzeczowych. Zrealizowano 634 kwerendy.
W 2011 r. wprowadzono 5 394 opisów bibliograficznych do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG, dostępnej pod adresem: http://expertus.bg.univ.gda.pl/.
W 2011 r. kontynuowano praktyczną realizację projektu „Pomorska Biblioteka Cyfrowa”. W ciągu roku w BUG wykonano 224 161 skanów z dzieł pochodzących z zasobu BUG (pierwsze miejsce wśród partnerów PBC). Z zasobu BUG
w bibliotece cyfrowej skorzystało 31.685 czytelników. Od marca 2010 r. zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej widoczny jest w EUROPEANIE – europejskiej bibliotece cyfrowej.
Kontynuowano prace realizujące porozumienie o współpracy w zakresie projektu: „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” pomiędzy Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie i Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego.
Od czerwca 2002 r. BUG czynnie uczestniczy w tworzeniu zasobu NUKAT – jest to nieocenione narzędzie do opracowywania – przede wszystkim – nowych nabytków. Dobrze układająca się współpraca umożliwia katalogującym w
BUG opracowywanie retrospektywne zbiorów. Wśród 69 bibliotek współtworzących NUKAT BUG zajmuje czwarte
miejsce pod względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych książek i drugie – pod względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych.
W 2011 r. wdrożono w pełni procedurę zakupu książek za pośrednictwem dostawcy wyłonionego w drodze przetargu. Pracownicy Oddziału Gromadzenia pracowali już tylko w module gromadzenia w systemie VTLS Virtua. Wdrożenie modułu gromadzenia i zakup u jednego dostawcy usprawniło wprowadzanie nowości do księgozbioru. Czas
przysposobienia książki skrócił się do 24 dni.
W 2011 r. w Bibliotece było zatrudnionych: pracownicy działalności podstawowej181,5 etatu w tym: bibliotekarzy dyplomowanych 4 etaty, bibliotekarzy i pracowników bibliotecznych 177,5 etatu, pracownicy administracyjni 6,75
etatu, informatycy 2 etaty, pracownicy inżynieryjno-techniczni 6,5 etatu.
Studia wyższe (licencjat) ukończyły 2 osoby, studia podyplomowe ukończyło 5 osób. 5 osób uczestniczyło w konferencjach, w warsztatach tematycznych uczestniczyło 46 osób. Pracownicy BUG opublikowali 17 artykułów w prasie
specjalistycznej i wygłosili 2 referaty na konferencjach ogólnopolskich.
W 2011 r. do Biblioteki Głównej przeniesiono księgozbiór z Biblioteki Biologicznej w Gdańsku. Na ul. Kładki 24 została utworzona czytelnia dla Wydziału Biotechnologii.
Powierzchnia użytkowa BUG (13 obiektów) w 2011 r. wynosiła 17 591 m2, w tym: Biblioteka Główna 9 366 m2, biblioteki specjalistyczne i magazyn składowy 8 255 m2.

statystyka biblioteczna
Na prezentowanie danych – dotyczących udostępniania - ma wpływ organizacja dostępu do zbiorów i sposób liczenia czytelników odwiedzających Bibliotekę Główną UG. Przy poszczególnych danych, wymagających komentarza, podano stosowne wyjaśnienia.
Udostępnianie
OBSŁUGA CZYTELNIKÓW
2008

2009

2010

2011

stan bazy czytelników

35.478

36.859

39.198

40.389

udostępniono (wol.)

1.210.291

1.299.029

1.223.433

1.268.365

z innych bibliotek

1.111

1.047

1.053

1.127

do innych bibliotek

1.229

1.200

1.109

1.100

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

SZKOLENIA
dla studentów I roku

9.218

8.428

6.889

5.978

dla studentów III/IV roku

341

54

106

423

dla użytkowników czasopism i baz danych online

207

547

513

517
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Udostępnianie w bibliotece ug i bibliotekach specjalistycznych
Sale

Liczba miejsc

Udostępniono na
zewnątrz (wol.)

Udostępniono na miejscu
(wol.)

Biblioteka UG –
Oddział Udostępniania i Oddział
Inf. Naukowej

7

531

149.065

528.786
6.020

Oddział Zb. Specjalnych w BG

2

29

-

2.386

Biblioteka Biologiczna

2

53

6.921

18.949

Biblioteka Chemiczna

1

20

14.577

10.253

Biblioteka Ekonomiczna

5

207

45.694

271.802

Biblioteka Historii Kultury

1

23

234

2.607

Biblioteka Humanistyczna

2

89

13.778

45.406

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna

1

30

145

7.262

Biblioteka Prawna

3

103

17.231

127.249

Ogółem

23

1.085

247.645

1.020,720

Razem udostępniono 1.268.365 wol. (wzrost o 44.932 wol. w stosunku do roku 2010)
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Odwiedziny

Wykonane skany

Publikacje umieszczone
w PBC

Opisy katalogowe
w formacie Dublin Core

ogółem

zasób BUG

224.161

4.940

3.168

251.030

31.685

ZBIORY
Gromadzenie
Wyszczególnienie

stan inwentarzowy

Książki

989.157

Czasopisma

315.187

Zbiory Specjalne

167.936

Ogółem

1.472.280 wol./jedn.

W ciągu 2011 roku zgromadzono:
Wyszczególnienie
Książki
Czasopisma

Wpływy (wol./jedn.)

Ubytki (wol.)

28.6958

6.8279

7.502

1.808

Zbiory Specjalne

1.824

-

Książki przejęte

7.342

-

Ogółem

45.363

8.635

Bilans

36.728 wol./jedn.

Źródła gromadzenia druków zwartych
Druki zwarte

Rodzaj wpływu

Wartość
zgromadzonych
druków zwartych (zł)

Liczba tytułów

Liczba wol.

Uwagi (wol.)

Zakup

4.785

7.591

krajowe: 6.700
zagraniczne: 891

577.832,38

Egz. obowiązkowy

15.344

18.626

-

694.449,74

Dary

917

1.440

krajowe: 783
zagraniczne: 657

87.418,50

Wymiana

404

629

krajowe: 468
zagraniczne: 161

23.883,79

E-ksiązki

26.424,41

Inne

251

-

158

21.538

28.695

Materiałówka
Ogółem

krajowe: 187
zagraniczne: 64

88

15.968,35
8.809,85

-

1.434.787,02

Źródła gromadzenia druków ciągłych
Wyszczególnienie

Wartość (zł)

Prenumerata drukowana polska

491

80.576,25

Prenumerata drukowana zagraniczna

589

1.341.345,69

Dary

204

144.422,00

Wymiana

145

29.541,50

Egz. Obowiązkowy

4.746

195.628,00

Prenumerata wyd. elektronicznych

58.887

251.759,86

Ogółem

65.062

2.043.273,30

Źródła gromadzenia zbiorów specjalnych
Wyszczególnienie

Jednostki ewidencyjne

Wartość (zł)

Zakup

305

52.415,54

Dary

347

10.442,00

1.170

16.116,79

2

50,00

1.824

79.024,33

Egzemplarz obowiązkowy
Inne
Ogółem
Komputerowe bazy danych

Bieżący dostęp do czasopism i książek w wersji elektronicznej
liczba tytułów

wartość

58.887

251.759,86 zł

1.874.319

26.424,41 zł

czasopisma
książki
Opracowanie zbiorów
Rekordy
bibliograficzne

Rekordy
egzemplarza

Rekordy
zasobu

12.819

60.781

1.240

Opracowanie przedmiotowe (tytuły)
książki

czasopisma

zb. spec.

7.647

359

370

Rekordy KHW
9.902
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Liczba tytułów

wydawnictwo uniwersytetu gdańskiego
W roku 2011 nakładem Wydawnictwa UG ukazało się 119 tytułów, w łącznej liczbie 26 020 egzemplarzy o całkowitej
objętości 2 131 arkuszy wydawniczych.
Zestawienie publikacji
Pozycje

Arkusze
wydawnicze

Nakład

Koszty wydania
poniesione w 2011 roku*

Prace habilitacyjne

23

466,5

4 200

149 987,08 zł

Podręczniki

28

428,0

8 650

127 397, 14 zł

Zeszyty Naukowe

16

311,0

2 210

84 552,47 zł

Monografie

50

918,0

10 510

325 094,71 zł

Varia

2

7,5

450

4 361,80 zł

119

2 131,0

26 010

691 393,20

Rodzaj publikacji

Ogółem

* koszt wydania z VAT bez narzutu 11% od kosztów
Wykaz tytułów dostępny jest na stronie księgarni internetowej Wydawnictwa http://wyd.ug.edu.pl/
Średni koszt wydania ksiązki - 324 zł/arkusz wydawniczy
Przychody ze sprzedaży książek w 2011 roku - 396 000 zł
W 2011 r. Wydawnictwo UG uczestniczyło w:
- Wystawie Ksiązki Naukowej w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 8-10 czerwca 2011,
- XV Dniach Ksiązki Naukowej w Poznaniu, 12-14 października 2011,
- XV Targach Książki w Krakowie, 3-6 listopada 2011.
Zestawienie publikacji w latach 2008 - 2010
2008

2009

2010

2011

105

116

111

119

Nakład w egzemplarzach

27 356

27 700

25 640

26 010

Objętość w ark. wyd.

1 838,5

2 037,5

2 107,5

2 131,0

1 020 382

1 113 972

874 383

691 393,20

Liczba tytułów

3. Studium Języków Obcych
działalność dydaktyczna
W 2011 roku Studium Języków Obcych prowadziło lektoraty z języków: angielskiego, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego dla obcokrajowców, rosyjskiego, szwedzkiego i włoskiego.

WB

MWB

WCh

WE

WF

WH

WMFI

WNS

WOiG

WPiA

WZ

Ogółem

Udział studentów studiów stacjonarnych UG w lektoratach języków obcych

Angielski

119

45

206

1230

281

107

170

504

370

510

503

4045

Francuski

0

0

0

98

35

5

0

10

0

34

3

185

Hiszpański

0

0

0

220

141

1

0

22

0

109

0

493

Niemiecki

6

0

0

253

47

109

0

53

1

83

0

552

Polski

0

0

0

9

0

0

0

10

0

2

2

23

Rosyjski

1

0

0

91

32

0

0

5

0

52

1

182

Szwedzki

0

0

0

34

1

0

0

1

0

2

0

38

Włoski

0

0

0

28

31

0

0

0

0

0

0

59

Ogółem

126

45

206

1963

568

222

170

605

371

792

509

5577

Wydział
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Koszty wydawnicze ogółem w zł

Udział studentów studiów niestacjonarnych UG w lektoratach języków obcych
Wydział

Liczba studentów

Ekonomiczny

399

Filologiczny

58

Historyczny

35

Matematyki, Fizyki i Informatyki

49

Nauki Społeczne

233

Oceanografii i Geografii

17

Prawo i Administracja

96

Zarządzanie

388

Ogółem

1275

Udział doktorantów UG w lektoratach języków obcych
Wydział

Liczba studentów

Biologii

16

Biotechnologii

26

Chemii

15

Ekonomiczny

28

Nauk Społecznych

33

Oceanografii i Geografii

6

Zarządzania

36

Ogółem

160

Egzaminy doktorskie
W roku 2011 egzaminatorzy SJO uczestniczyli w 94 posiedzeniach wydziałowych komisji ds. przewodów doktorskich.
Przeprowadzono egzaminy z następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego,
francuskiego i włoskiego.

Francuski

Hiszpański

Niemiecki

Polski

Rosyjski

Szwedzki

Włoski

Razem

WB

Angielski

Pensum dydaktyczne w strukturze wydziałów

750

0

0

60

0

0

0

0

810

MWB

570

0

0

0

0

0

0

0

570

WCh

1380

0

0

0

0

0

0

0

1380

WE

4800

480

1480

1800

600

700

240

180

10280

WF

1630

360

810

480

0

360

0

453

4093

WH

1160

240

180

810

0

144

0

0

2534

WMFI

2576

0

0

0

0

0

0

0

2576

WNS

3254

420

402

804

0

240

0

0

5120

WOiG

2010

0

0

0

0

0

0

0

2010

WPiA

2382

420

420

624

0

360

0

0

4206

WZ

2870

0

0

0

0

0

0

0

2870

1804

240

633

36449

Razem
23382 1920 3292 4578
600
Pensum obejmuje godziny na studiach stacjonarnych.

NAUKA I DYDAKTYKA

Egzaminy końcowe
Podczas sesji egzaminacyjnych (letniej i zimowej) do egzaminów końcowych przystąpiło 3347 studentów studiów stacjonarnych oraz 851 studiów niestacjonarnych.
Po zdanym egzaminie końcowym SJO wydaje certyfikat ukończenia lektoratu języka obcego potwierdzający uzyskaną
biegłość językową według standardów określonych w dokumencie Rady Europy „Europejski System Opisu Kształcenia
Językowego”, w języku polskim i w nauczanych językach europejskich – Zarządzenie nr 9/R/05 Rektora Uniwersytetu
Gdańskiego z dnia 30 marca 2005 roku.

Kursy językowe
W 2011 roku SJO w ramach dodatkowej działalności prowadziło kursy językowe dla studentów i pracowników UG
oraz dla osób spoza uczelni. Zorganizowano kursy na wszystkich poziomach zaawansowania z następujących języków: angielskiego, w tym specjalistycznego dla prawników, przygotowującego do branżowych egzaminów certyfikatowych TOLES i
ILEC, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, polskiego dla obcokrajowców i rosyjskiego.
Podwyższanie kwalifikacji dydaktycznych pracowników
–– współpraca oraz szkolenia metodyczno - informacyjne organizowane przez wydawnictwa podręczników do nauki języka angielskiego (Pearson Longman, Macmillan, Cambridge, Express Publishing) i niemieckiego (LektorKlett, Cornelsen);
–– udział w szkoleniach i prezentacjach organizowanych przez Międzynarodową Organizację Certyfikującą ŐSD w Wiedniu, z licencją Instytutu Austriackiego współpracującego z Zespołem Lektorów Języka Niemieckiego i Szwedzkiego;
–– udział w prezentacjach egzaminów certyfikatowych z języka angielskiego (TOEIC, TOEFEL), niemieckiego (WIDAF) i
hiszpańskiego (DELE);
–– udział lektorów języka hiszpańskiego w konferencji zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Gdański.
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Współpraca z zagranicą
–– przeprowadzenie egzaminów certyfikatowych z języków: angielskiego TOEIC, francuskiego DFA i DFP, hiszpańskiego
DELE, niemieckiego ŐSD;
–– nawiązanie współpracy z centrum ETS w Princeton w USA w celu uzyskania przy SJO akredytowanego centrum egzaminacyjnego dla prestiżowego egzaminu z języka angielskiego TOEFL;
–– zorganizowanie II edycji letnich intensywnych kursów języka polskiego - Erasmus 2011 (EILC 2011) dla studentów z krajów europejskich.
Działalność na rzecz środowiska studenckiego
–– udział wszystkich zespołów językowych w IX Bałtyckim Festiwalu Nauki;
–– opieka merytoryczna nad działalnością studenckich kół naukowych języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i polskiego jako obcego;
–– zorganizowanie kursów języka polskiego jako obcego w ramach programu Erasmus 2011 (Erasmus Intensive Language
Courses - EILC 2011) połączonego ze zwiedzaniem, poznawaniem kultury i tradycji naszego regionu. Kursy zostały dofinansowane z Programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”;
–– udział lektorów języka polskiego w obozie naukowym w Sominach na Kaszubach, poświęconemu praktycznej nauce
języka polskiego oraz pomoc w przygotowaniu konkursu wiedzy o Polsce i Trójmieście dla studentów obcokrajowców
–– działalność klubu języka i piosenki rosyjskiej;
–– przygotowanie wieczoru kolęd – śpiewanie kolęd w języku polskim oraz w językach obcych;
–– Dzień Szwedzki na Wydziale Ekonomicznym.

4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa organizuje i rozwija działalność dydaktyczną w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów, oraz prowadzi rekreację ruchową dla studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
działalność dydaktyczna
Działalność dydaktyczna obejmowała zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, zajęcia sportowe w ramach sekcji KU AZS UG,
zajęcia rehabilitacyjne i obozownictwo. W roku akademickim 2010/2011 obowiązkowym wychowaniem fizycznym objętych było 6095 studentów. Celem zajęć było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, umiejętności technicznych i taktycznych w wybranych dyscyplinach sportu. Zorganizowano 200 grup ćwiczebnych ogólnorozwojowych oraz specjalistycznych
w 13 dyscyplinach: koszykówce, siatkówce, pływaniu, samoobronie, fitnesie, futsalu, badmintonie, tenisie, tenisie stołowym, ćwiczeniach siłowych, łyżwiarstwie, nordic walkingu, wspinaczce sportowej.
Dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzono 2 grupy zajęć – gry zespołowe i ćwiczenia siłowe. Dla 336 studentów
I roku studiów zorganizowano 56 (w tym 4 na pływalni) grup rehabilitacyjnych. Prowadzono również rehabilitację indywidualną dla 3 studentów. Grupa 10 studentów była objęta zajęciami odnowy biologicznej. Celem tych zajęć było przywrócenie, poprawa oraz utrzymanie sprawności i zdrowia.
Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zorganizowano dwa tygodniowe obozy rehabilitacyjne, obóz narciarski w
Białce Tatrzańskiej, obozy żeglarskie w Górkach Zachodnich, rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, spływ kajakowy, dwa wyjazdy narciarskie do Wierzycy, cykliczne weekendowe warsztaty rehabilitacyjne w Cetniewie, obóz wędrowny w Zakopanem,
całoroczne zajęcia na basenie, sali rehabilitacyjnej i odnowie biologicznej. Celem tych zajęć była poprawa stanu zdrowia, aktywacja układu odpornościowego poprzez stosowanie zabiegów fizyko- i kinezoterapeutycznych, poprawa sprawności ogólnej i specjalistycznej, integracja w grupie.
SWFiS zorganizowało zajęcia fakultatywne w ramach Mistrzostw Międzywydziałowych Uniwersytetu Gdańskiego w formie ligi koszykówki mężczyzn, rozgrywek w siatkówce kobiet i mężczyzn, pływania, tenisa, trójboju siłowego, lekkoatletyki.

Dla studentów chcących doskonalić swoje umiejętności w dyscyplinach nie ujętych w obowiązkowym programie
zorganizowano kursy nauki i doskonalenia gry w tenisie, obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej, wędrówki żeglarskie
po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Klub Uczelniany AZS zorganizował wędrówki górskie w Tatrach oraz szkolenie akademickich kadr kultury fizycznej dla środowiska Gdańskiego w Łebie.
Słuchaczom Uniwersytetu III Wieku zaoferowano zajęcia ruchowe w formie: gimnastyki ogólnousprawniającej, kroków i etiud tanecznych, stretchingu, pilatesu, jogi, ćwiczeń siłowych, rehabilitacji ogólnej i gimnastyki wschodu. W zajęciach uczestniczyło około 500 osób.
Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w dyscyplinach: pływanie,
rehabilitacja, ćwiczenia siłowe, fitness, gry zespołowe, nordic walking, nauka gry w tenisa, odnowa biologiczna.

Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych
W ogólnopolskich konferencjach szkoleniowo-metodycznych uczestniczyło 8 osób. Celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych w dyscyplinach: fitness, pilates, piłka ręczna, koszykówka. 2 osoby uczestniczyły w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej o Kulturze Fizycznej Studentów w Krośnie.

NAUKA I DYDAKTYKA

Działalność sportowa Studium i KU AZS UG
Działalność sportową SWFiS, przy współpracy z KU AZS UG, prowadziło
w 25 sekcjach sportowych skupiających
636 zawodników.
Rok akademicki 2010/2011 to kolejny rok występów zespołów koszykówki kobiet i futsalu mężczyzn w rozgrywkach
lig państwowych. Zespół koszykówki AZS Uniwersytet Gdański w I lidze centralnej zajął w ostatecznej klasyfikacji 5
miejsce (w grupie D) i XII w klasyfikacji ostatecznej klasyfikacji sezonu 2010/2011.
W rozgrywkach państwowych futsalu zespół AZS Uniwersytet Gdański zajął XI miejsce w ostatecznej klasyfikacji sezonu I ligi 2010/2011.
Rok 2010/2011 to XXVIII edycja Akademickich Mistrzostw Polski. Uczelnia nasza w klasyfikacji generalnej uplasowała się na VI miejscu wśród 201 startujących uczelni, zaś
w klasyfikacji uniwersytetów na III miejscu wśród 21 uniwersytetów. Największe sukcesy odniosły sekcje: żeglarstwo – złoty medal, futsal mężczyzn – złoty medal, wspinaczka
sportowa mężczyzn – złoty medal, biegi przełajowe – złoty medal, koszykówka mężczyzn – srebrny medal, judo – srebrny medal, piłka ręczna kobiet – srebrny medal, tenis mężczyzn – srebrny medal, trójbój siłowy – srebrny medal, jeździectwo – brązowy medal, pływanie – brązowy medal, snowboard kobiet – brązowy medal, narciarstwo alpejskie kobiet – brązowy medal, tenis kobiet – brązowy medal, tenis stołowy kobiet – brązowy medal.
W wojewódzkich rozgrywkach akademickich nasza Uczelnia tradycyjnie należała do ścisłej czołówki. W zawodach
organizowanych przez AZS Organizację Środowiskową w Gdańsku nasz zespół został sklasyfikowany, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, na I miejscu. W rywalizacji Igrzysk Lat Pierwszych Uniwersytet Gdański uplasował się na II miejscu.
Rok 20010/2011 to również występy reprezentacji Uczelni poza granicami kraju. Sekcja judo mężczyzn uczestniczyła w zawodach w Paryżu (Francja).
Klub Uczelniany AZS i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego były organizatorami imprez o charakterze ogólnopolskim:
–– Półfinał Akademickich Polski Szkół Wyższych w Siatkówce Plażowej – finał,
–– VIII Puchar Zarządu Głównego AZS w Piłce Nożnej Plażowej – Beach Soccer Gdyni 2011,
–– Mikołajkowy Turniej w Siatkówce kobiet i mężczyzn,
–– Turniej z okazji 41-lecia rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego w Piłce Ręcznej kobiet,
–– Ogólnopolski Turniej w piłce ręcznej kobiet – Gdańska Jesień
–– Ogólnopolski Turniej Tenisa kobiet i mężczyzn o Puchar JM Rektora UG
Ponadto zorganizowano:
–– Dni Sportu Uniwersytetu Gdańskiego – piłka nożna, „trażówka”(piłka siatkowa na trawie), street basket, Mistrzostwa,
–– Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w pływaniu, tenisie i trójboju siłowym,
–– Otwarte Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w lekkiej atletyce,
–– Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Tenisie, Tenisie Stołowym, Piłki Ręcznej Kobiet, Wspinaczce Sportowej,
Siatkówce Plażowej,
–– Ogólnopolski Test Coopera – 2 edycje.
W dorocznym Biegu Przełajowym o Puchar JM Rektora UG z okazji 41-lecia powołania Uczelni startowało 97 uczestników.
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1. Inwestycje
Jednostka organizacyjna
lub obiekt

Nakłady poniesione na środki trwałe w budowie w roku 2011
według źródeł finansowania
Środki
własne

WZ
ul. Armii Krajowej

40 011,90

WOiG
Hel
Mikoszewo
ul. Piłsudksiego
Borucino

19 520,00
200,00
25 584,00
13 493,79

MWB
Kampus

50 922,00

EFRR

Dotacja
budżetowa

POIŚ

Ogółem
40 011,90

8 330,00

1 470,00

19 520,00
10 000,00
25 584,00
13 493,79
50 922,00

WMFiI
ul. Wita Stwosza

14 229,18

Rektorat
ul. Bażyńskiego

50 584,06

50 584,06

Hotel Asystencki nr 1
ul. Polanki

33 909,90

33 909,90

Hotel Asystencki nr 2
ul. Hallera

168 645,15

168 645,15

Centrum Sportowo-rekracyjne
Kampus

998 000,00

998 000,00

Dom Studencki nr 10
ul. Macierzy Szkolnej

33 728,43

19 499,25

3 131 507,89 5 569 431,99

2 437 924,10

Statek Naukowo-badawczy
„Oceanograf”
Ogółem

137 200,00
3 853 024,08

19 499,25

8 330,00

137 200,00

3 270 177,89 7 151 031,22

2. Remonty
Koszty remontów roku 2011 według źródeł finansowania
Jednostka organizacyjna
lub obiekt

Inwestycje i remonty

WOiG:
ul. Piłsudskiego
Borucino
Hel
WB:
ul. Kładki
ul. Legionów
Dróżno

Środki
własne
17 526,00
18 872,31
46 002,00

26 695,04

10 827,04

25 156,50
551,58
4 398,69

MWB, ul. Kładki
WCh, ul. Sobieskiego

Koszty
bieżacych
napraw

Dochody
własne
wydziału

36 192,91

18 077,75

Inne źródła

7 069,35

Ogółem

44 221,04
18 872,31
89 264,26
36 341,23
551,58
4 398,69
19 277,75

1 200,00

30 644,10

17 199,19

13 444,91

234 660,24

8 366,00

12 606,67

9 263,84
2 291,41

21 870,51
2 291,41

WH:
ul.Wita Stwosza
ul.Bielańska

12 606,66
327 371,44

12 604,16

25 210,82
327 371,44

WE, ul. Armii Krajowej

426 770,00

55 112,27

WMFI, ul. Wita Stwosza
WF:
ul Wita Stwosza
ul. Grunwaldzka

1 372,48

4 256,00

244 398,72

486 138,27

WZ:
ul. Armii Krajowej
ul. Piaskowa
ul. Armii Krajowej CK

36 778,10
17 921,78

WNS, ul. Bażyńskiego
Rektorat, ul. Bażyńskiego

15 478,09
791,56
14 033,28

9277,79
2 250,00

49 876,56

WPiA, ul. Bażyńskiego

5 108,92

69 695,37

„Trzynastka”, ul. Wita Stwosza

6 697,60

11 107,02

118 338,98
20 963,34
14 033,28
5 777,62

5 777,62
156 354,38

BUG:
ul. Chodkiewicza
ul. A. Krajowej
ul. Wita Stwosza
ul. Sobieskiego

56 805,00

5 216,97

211 447,91
74 804,29

1 664,41

19 469,03

42 459,93
25 218,69

10 578,00
42 459,93
25 218,69
9 982,26

39 266,52

6 711,35

45 977,87

HA nr 2, ul. Hallera

207 868,03

2 050,52

Ośrodek Wypoczynkowy Łączyno

107 212,72

HA nr 1, ul. Polanki

10 578,00
9 982,26

Leźno

8 637,32

218 555,97
107 212,72

3 569,36

3 569,36

Kampus Bałtycki

408 700,00

31 040,38

439 740,38

KCIK, ul. Andersa

4 395,85

10 922,40

15 318,25

9 246,28

9 246,28

Biały Domek, ul. Polanki
SWFiS, ul. Bażyńskiego
Mieszkania, ul. Kolberga
Ogółem

422 024,99

422 024,99

4 980,34

4 980,34
2 557 330,70

515 471,60

62 261,00

35 488,32

3 170 551, 62

Inwestycje i remonty

załączniki

• Wewnętrzne akty prawne •
• Zmiany organizacyjne •

1. wewnętrzne akty prawne z roku 2011
Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 1/11 z dnia 2011-01-27 w sprawie zmiany uchwały
nr 73/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30
października 2008 roku w sprawie określenia składu i
przewodniczących stałych komisji senackich Uniwersytetu
Gdańskiego na kadencję 2008 – 2012
• nr 2/11 z dnia 2011-01-27 w sprawie zmiany uchwały
nr 74/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30
października 2008 roku w sprawie określenia składu i
przewodniczących uczelnianych komisji Uniwersytetu
Gdańskiego na kadencję 2008 – 2012
• nr 3/11 z dnia 2011-01-27 zmieniająca uchwałę nr 26/08
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008
roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych
jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów
studiów i programów nauczania oraz planów i programów
studiów
• nr 4/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie nowelizacji planu
rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2010
rok
• nr 5/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie uchwalenia wstępnego
planu wpływów i wydatków Uniwersytetu Gdańskiego na
2011 rok
• nr 6/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie przeznaczenia środków
finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości
należących do Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 7/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie zmiany uchwały
nr 49/06 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28
września 2006 roku w sprawie zasad rozliczania pensum
dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w
Uniwersytecie Gdańskim
• nr 8/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie zabezpieczenia
wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Budowa
budynku administracji centralnej Uniwerytetu Gdańskiego
(tzw. Rektoratu) w Gdańsku”
• nr 9/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie uzupełnienia Strategii
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 10/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie zmiany uchwały nr
27/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia
2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Senatu
Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 11/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Gdańskiego Ośrodka Badań Hermeneutycznych
Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 12/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie utworzenia na
Wydziale Biologii Studiów Podyplomowych Waloryzacja i
Ochrona Obszarów Przyrodniczych od roku akademickiego
2011/2012
• nr 13/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie likwidacji na Wydziale
Zarządzania Studiów Podyplomowych Zarządzanie
finansami przedsiębiorstwa
• nr 14/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie utworzenia na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki kierunku studiów
Fizyka medyczna od roku akademickiego 2011/2012
• nr 15/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie utworzenia na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki na kierunku
studiów Fizyka medyczna stacjonarnych studiów pierwszego
stopnia od roku akademickiego 2011/2012
• nr 16/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie utworzenia w
Uniwersytecie Gdańskim makrokierunku Niemcoznawstwo
• nr 17/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie utworzenia na
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Wydziale Historycznym na makrokierunku Niemcoznawstwo
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia od roku
akademickiego 2012/2013 oraz stacjonarnych studiów
drugiego stopnia od roku akademickiego 2015/2016
nr 18/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie zmiany uchwały
nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25
marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania
kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia
stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i
eksternistyczne) w UG
nr 19/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie dokonania przez
Senat UG wykładni autentycznej przepisów zawartych w
§ 91 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z uwagi na
wątpliwości interpretacyjne
nr 20/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wprowadzenia
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Społecznych (utworzenie Zakładu Semiotyki Kultury i
Komunikacji Międzykulturowej)
nr 21/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wprowadzenia
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Społecznych (przekształcenie Zakładu Filozofii Kultury w
Zakład Metafizyki i Filozofii Religii)
nr 22/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wprowadzenia
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
(przekształcenie Zakładu Teorii Komunikacji Obcojęzycznej
w Zakład Glottodydaktyki)
nr 23/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wprowadzenia
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
(przekształcenie Zakładu Literatury Rosyjskiej w Zakład
Literatury i Kultury Rosyjskiej)
nr 24/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie nadania Auli w
budynku Wydziału Prawa i Administracji UG imienia
Profesora Mariana Cieślaka oraz umieszczenia tablicy
pamiątkowej
nr 25/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie nadania Sali B22 w
budynku Wydziału Zarządzania imienia Doktora Jerzego
Kozubskiego
nr 26/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem
Primorska, Uniwersytetem w Puli, Uniwersytetem
Oradejskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem
Telematica delle Scienze Umane UNISU, Uniwersytetem
Osijek oraz Uniwersytetem w Ud
nr 27/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie umowy o współpracy z Grupą Instytutów
Badawczych PCTE Group of Institutes Baddowal w Indiach
nr 28/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie umowy o współpracy z Tarnopolskim
Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym na Ukrainie
nr 29/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem
Wisconsin-Madison w Stanach Zjednoczonych
nr 30/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie umowy o współpracy z Wyższą Szkołą
Ekonomiczną w Kaliningradzie
nr 31/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie umowy o współpracy z Narodowym
Uniwersytetem Kolumbii
nr 32/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie uzupełnienia
uchwały nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z
dnia 25 marca 2010 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad i
trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów
wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne,
wieczorowe i
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nr 33/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie zmiany uchwały nr
57/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 listopada
2004 roku w sprawie Zasad Gospodarki Finansowej UG
nr 34/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie utworzenia na
Wydziale Ekonomicznym Studiów Podyplomowych
Innowacje w turystyce od roku akademickiego 2011/2012
nr 35/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Chemii (utworzenie Instytutu
Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka)
nr 36/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie upoważnienia JM
Rektora UG do podjęcia działań mających na celu sprzedaż
prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu
Gdańskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Legionów 9
nr 37/11 z dnia 2011-04-28 w sprawie utworzenia
na Wydziale Historycznym niestacjonarnych studiów
pierwszego stopnia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka
historyczna od roku akademickiego 2011/2012
nr 38/11 z dnia 2011-04-28 w sprawie utworzenia na
Wydziale Oceanografii i Geografii na kierunku Gospodarka
Przestrzenna stacjonarnych studiów drugiego stopnia od
roku akademickiego 2011/2012 oraz niestacjonarnych
studiów drugiego stopnia od roku akademickiego
2012/2013
nr 39/11 z dnia 2011-04-28 w sprawie utworzenia na
Wydziale Oceanografii i Geografii Studiów Podyplomowych
Geograficzne Systemy Informacyjne od roku akademickiego
2011/2012
nr 40/11 z dnia 2011-04-28 w sprawie likwidacji na
Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych
Aktywizujących Metod Nauczania
nr 41/11 z dnia 2011-04-28 w sprawie zasad i trybu
przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie
Gdańskim w roku akademickim 2011/2012
nr 42/11 z dnia 2011-04-28 w sprawie nadania audytorium
nr 1 w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
imienia Jana Heweliusza oraz umieszenia tablicy
pamiątkowej
nr 43/11 z dnia 2011-04-28 w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie umowy o współpracy z Tomskim Uniwersytetem
Państwowym w Rosji
nr 44/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie zabezpieczenia
wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Fizyka
dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie
Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania
medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdań
nr 45/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie zmiany uchwały
nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25
marca 2010 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu
przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów
wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne,
wieczorowe i ekste
nr 46/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie warunków i
trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i
niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku
akademickim 2012/2013
nr 47/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie szczegółowych zasad
przyjmowania na studia w latach 2012/2013, 2013/2014
i 2014/2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego
nr 48/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie sprostowania
omyłki pisarskiej w tekście uchwały Senatu Uniwersytetu
Gdańskiego nr 35/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie
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zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii
(utworzenie Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia
Człowieka)
nr 49/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Filologicznego (utworzenie
Instytutu Filologii Romańskiej)
nr 50/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Zarządzania (przekształcenie
Katedry Inwestycji w Katedrę Inwestycji i Nieruchomości)
nr 51/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii
(utworzenie Zakładu Gospodarki Przestrzennej)
nr 52/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie utworzenia na
Wydziale Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych
Stanowienie prawa w terenowej administracji publicznej
od roku akademickiego 2011/2012
nr 53/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Cornella
w Stanach Zjednoczonych
nr 54/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie zmiany Uchwały
nr 82/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15
grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
„Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji senackich
Uniwersytetu Gdańskiego”.
nr 55/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie kandydata na członka
rady nadzorczej spółki „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna”
nr 56/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za
2010 rok
nr 57/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie uchwalenia planu
rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2011
rok
nr 58/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie uzupełnienia Strategii
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
nr 59/11 z dnia 2011-06-30 o nadaniu Panu Profesorowi
Maciejowi Żyliczowi tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Gdańskiego
nr 60/11 z dnia 2011-06-30 o nadaniu Panu Profesorowi
Haydenowi White’owi tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Gdańskiego
nr 61/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu ochrony własności intelektualnej w
Uniwersytecie Gdańskim
nr 62/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie Katedry
Ewolucji Molekularnej)
nr nr 63/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie utworzenia na
Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Filologicznym
międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Edukacyjne
działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn od
roku akademickiego 2011/2012
nr 64/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie utworzenia na
Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna od roku
akademickiego 2011/2012
nr 65/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie utworzenia
na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych
Tłumaczenia ustne od roku akademickiego 2011/2012
nr 66/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie utworzenia
na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych
Nauczanie języka kaszubskiego od roku akademickiego
2011/2012
nr 67/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie likwidacji na Wydziale
Filologicznym Podyplomowych Studiów Polonistycznych
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nr 68/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie zmiany uchwały
nr 73/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30
października 2008 roku w sprawie określenia składu i
przewodniczących stałych komisji senackich Uniwersytetu
Gdańskiego na kadencję 2008 – 2012
nr 69/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie umów o współpracy
nr 70/11 z dnia 2011-08-01 w sprawie wyrażenia zgody na
rozpoczęcie procesu inwestycyjnego: Przebudowa budynku
Domu Studenckiego nr 10
nr 71/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie ustanowienia
„Stypendium im. prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej
dla najlepszego studenta trzeciego roku studiów pierwszego
stopnia kierunku Geologia”
nr 72/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie zasad pobierania
opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez
Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z
tych opłat
nr 73/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie korekty planu
rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2011
rok
nr 74/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie zmiany Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata
2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego
nr 75/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie gruntu należącego do Uniwersytetu
Gdańskiego położonego w pasie usługowym wzdłuż Alei
Grunwaldzkiej w Gdańsku firmie „MART Marcin Woźniak”
nr 76/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie gruntu należącego do Uniwersytetu
Gdańskiego położonego w pasie usługowym wzdłuż Alei
Grunwaldzkiej w Gdańsku firmie McDonald’s Polska Sp. z
o.o.
nr 77/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie gruntu należącego do Uniwersytetu
Gdańskiego położonego w pasie usługowym wzdłuż Alei
Grunwaldzkiej w Gdańsku firmie NEPH Polska Sp. z o.o.
nr 78/11 z dnia 2011-10-04 w sprawie sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków
nieruchomości przy ul. Wosia Budzysza w Sopocie należącej
do Uniwersytetu Gdańskiego
nr 79/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie zabezpieczenia
wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Budowa
budynku administracji centralnej Uniwerytetu Gdańskiego
w Gdańsku”
nr 80/11 z dnia 2011-09-29 w sprawie zmiany Statutu
Uniwersytetu
Gdańskiego
(Medal
Uniwersytetu
Gdańskiego)
nr 81/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie zmiany Statutu
Uniwersytetu Gdańskiego
nr 82/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie określenia
liczby przedstawicieli grup pracowniczych, jednostek
organizacyjnych, przedstawicieli studentów i doktorantów
oraz związków zawodowych Uniwersytetu Gdańskiego w
Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016
nr 83/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie dokonania przez
Senat UG wykładni autentycznej przepisów zawartych w
§ 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z uwagi na
wątpliwości interpretacyjne
nr 84/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Filologicznego

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

nr 85/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie wprowadzenia
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Historycznego
(przekształcenie Zakładu Historii Sztuki Starożytnej w
Zakład Teorii Sztuki)
nr 86/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych
nr 87/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie likwidacji na Wydziale
Filologicznym Podyplomowych Studiów Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa
nr 88/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie pamiątkowego
napisu na głazie znajdującym się przy wejściu do nowo
wybudowanego budynku Wydziału Biologii
nr 89/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie medali Wydziału
Biologii
nr 90/11 z dnia 2011-10-27 w sprawie zmiany uchwały nr
73/08 Senatu z dnia 30 października 2008 roku w sprawie
określenia składu i przewodniczących stałych komisji
senackich Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2008 –
2012 oraz nr 74/08 Senatu z dnia 30 października 2008 roku
w spra
nr 91/11 z dnia 2011-11-24 w sprawie powołania
Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016
nr 92/11 z dnia 2011-11-24 w sprawie sprzedaży prawa
własności do nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.
Dmowskiego 16 A należącej do Uniwersytetu Gdańskiego
nr 93/11 z dnia 2011-11-24 w sprawie utworzenia Centrum
Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych
Uniwersytetu Gdańskiego
nr 94/11 z dnia 2011-11-24 w sprawie utworzenia
na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych
Skandynawistycznych
nr 95/11 z dnia 2011-12-15 w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego
Uniwersytetu Gdańskiego za 2011 rok
nr 96/11 z dnia 2011-12-15 w sprawie zmiany uchwały nr
72/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września
2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i
usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański
oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
nr 97/11 z dnia 2011-12-15 w sprawie likwidacji na Wydziale
Filologicznym Studiów Podyplomowych Filologii Polskiej.
nr 98/11 z dnia 2011-12-15 w sprawie likwidacji na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Informatyki Studiów Podyplomowych
Fizyka z Astronomią
nr 99/11 z dnia 2011-12-15 w sprawie zatwierdzenia
koncepcji Modelu Zarządzania Uczelnią

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 1/R/11 z dnia 2011-01-03 w sprawie przestrzegania
dyscypliny finansowej w jednostkach organizacyjnych
Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 2/R/11 z dnia 2011-01-03 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 50/R/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku w
sprawie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o
zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie
Gdańskim
• nr 3/R/11 z dnia 2011-01-03 w sprawie dokumentowania
i upowszechniania dorobku naukowego pracowników,
doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 4/R/11 z dnia 2011-01-03 w sprawie zmiany w
strukturze organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii
(utworzenie Redakcji czasopisma
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nr 5/R/11 z dnia 2011-01-03 w sprawie zasad opracowywania
i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w
Uniwersytecie Gdańskim
nr 6/R/11 z dnia 2011-01-03 w sprawie powołania Zespołu
Wdrożeniowego Komisji ds. Polityki Ryzyka
nr 7/R/11 z dnia 2011-01-03 w sprawie cennika
usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2010/2011
nr 8/R/11 z dnia 2011-01-17 w sprawie zmiany w strukturze
organizacyjnej administracji Wydziału Oceanografii i
Geografii
nr 9/R/11 z dnia 2011-01-17 w sprawie uchylenia
zarządzenia nr 8/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z
dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie Regulaminu wewnętrznej
służby porządkowej Uniwersytetu Gdańskiego „Straż
Uniwersytecka”
nr 10/R/11 z dnia 2011-01-21 w sprawie opłat za noclegi w
pokojach gościnnych Uniwersytetu Gdańskiego
nr 11/R/11 z dnia 2011-01-25 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 22/R/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w
sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego
oraz trybu zbywania nieruchomości”
nr 12/R/11 z dnia 2011-01-28 w sprawie wynajmu obiektów
sportowych oraz wypożyczania sprzętu sportowoturystycznego
nr 13/R/11 z dnia 2011-01-28 w sprawie zasad wynajmu
pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu
Gdańskiego
nr 14/R/11 z dnia 2011-01-31 w sprawie wprowadzenia
Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu
Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi
nr 15/R/11 z dnia 2011-02-04 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 16/R/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w
sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami
ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Gdańskim
nr 16/R/11 z dnia 2011-02-14 w sprawie zmiany w
strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie
Pracowni Biochemii Białek i Kwasów Nukleinowych oraz
Pracowni Biochemii Mikroorganizmów)
nr 17/R/11 z dnia 2011-02-14 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 52/R/09 z dnia 29 października 2009 roku w
sprawie hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego
nr 18/R/11 z dnia 2011-02-15 w sprawie obowiązku
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez zagranicznych
studentów Uniwersytetu Gdańskiego przez cały okres
studiów lub badań naukowych
nr 19/R/11 z dnia 2011-02-16 w sprawie zasad postępowania
przy zawieraniu umów, porozumień i ugód
nr 20/R/11 z dnia 2011-02-23 w sprawie ochrony
dokumentów dotyczących systemów sygnalizacji napadu i
włamania w Uniwersytecie Gdańskim
nr 21/R/11 z dnia 2011-02-25 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 26/R/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w
sprawie powołania w Uniwersytecie Gdańskim Komisji
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
nr 22/R/11 z dnia 2011-02-25 w sprawie składu Uczelnianego
Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia
nr 23/R/11 z dnia 2011-02-28 w sprawie wydawania
zaświadczeń dla doktorantów ubiegających się o otrzymanie
kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania
najlepszych absolwentów uczelni wśród absolwentów
studiów doktoranckich
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nr 24/R/11 z dnia 2011-02-28 w sprawie zmiany zarządzenia
nr 24/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27
marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim
nr 25/R/11 z dnia 2011-03-01 w sprawie prowadzenia
książki kontroli oraz zasad gromadzenia i postępowania z
materiałami pokontrolnymi
nr 26/R/11 z dnia 2011-03-03 w sprawie zmiany zarządzenia
nr 42/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4
listopada 2008 roku w sprawie określenia liczebności grup
na Uniwersytecie Gdańskim
nr 27/R/11 z dnia 2011-03-14 w sprawie zmiany
nazwy studiów doktoranckich „Środowiskowe Studium
Doktoranckie z Biologii i Oceanologii” na „Studia
Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii” na
Wydziale Biologii
nr 28/R/11 z dnia 2011-03-14 w sprawie zmiany zarządzenia
nr 58/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5
lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat
za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu
Gdańskiego w roku akademickim 2010/2011
nr 29/R/11 z dnia 2011-03-24 w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia
warunków wydzierżawienia Ośrodka KonferencyjnoSzkoleniowego Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie
nr 30/R/11 z dnia 2011-03-29 w sprawie zmiany
zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 56/R/09
z dnia 16 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia Systemu
Okresowych Ocen Pracowniczych dla pracowników
Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami
akademickimi
nr 31/R/11 z dnia 2011-03-30 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 22/R/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w
sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego
oraz trybu zbywania nieruchomości”
nr 32/R/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
(utworzenie Samodzielnej Sekcji Głównego Energetyka i
Automatyka oraz przekształcenie Kancelarii Tajnej)
nr 33/R/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie uchylenia
zarządzenia nr 16/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia
zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w
Uniwersytecie Gdańskim
nr 34/R/11 z dnia 2011-04-08 w sprawie powołania Zespołu
do spraw Realizacji Polityki Morskiej
nr 35/R/11 z dnia 2011-04-11 w sprawie zmiany Zarządzenia
Rektora UG nr 19/R/10 z dnia 7 kwietnia 2010 roku w
sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w
Gdańsku
nr 36/R/11 z dnia 2011-04-11 w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości należącej do
Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul.
Legionów 9
nr 37/R/11 z dnia 2011-05-12 w sprawie zmiany
zarządzenia nr 58/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku (z późniejszymi zmianami) w
sprawie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie
Gdańskim
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nr 38/R/11 z dnia 2011-05-17 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 33/R/07 z dnia 30 maja 2007 roku w
sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu
Gdańskiego specjalnych dodatków za prace wykonywane w
warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych
nr 39/R/11 z dnia 2011-05-17 w sprawie opłaty wnoszonej
przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2011/2012
nr 40/R/11 z dnia 2011-05-16 w sprawie wniosków o
dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek
dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Gdańskiego
nr 41/R/11 z dnia 2011-05-23 w sprawie opłat za
usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim w roku
akademickim 2011/2012
nr 42/R/11 z dnia 2011-05-26 w sprawie powołania Komisji
do spraw opracowania zmiany Statutu Uniwersytetu
Gdańskiego
nr 43/R/11 z dnia 2011-06-02 w sprawie powołania Rady
programowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
nr 44/R/11 z dnia 2011-06-14 w sprawie wprowadzenia
Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
w Uniwersytecie Gdańskim oraz zakres i warunki stosowania
środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
nr 45/R/11 z dnia 2011-06-14 w sprawie zasad ochrony
informacji niejawnych przy układaniu, opracowywaniu i
powielaniu testów (tematów) egzaminacyjnych oraz zasad
kodowania prac pisemnych kandydatów na studia
nr 46/R/11 z dnia 2011-06-14 w sprawie opłat za usługi
edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez
cudzoziemców w roku akademickim 2011/2012
nr 47/R/11 z dnia 2011-06-15 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz
ujednolicenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji
UG
nr 48/R/11 z dnia 2011-06-20 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 27/R/10 z dnia 26
kwietnia 2010 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem
założeń Polityki Ryzyka
nr 49/R/11 z dnia 2011-06-20 w sprawie uchylenia
zarządzenia nr 41/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad przyznawania
miejsc, kwaterowania oraz regulaminu mieszkańca w
domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
nr 50/R/11 z dnia 2011-06-27 w sprawie wprowadzenia
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Oceanografii
i Geografii (przekształcenie Pracowni Regionalne
Centrum Sinicowe w Pracownię Ekologii Biochemicznej
Mikroorganizmów)
nr 51/R/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie opłat za studia
podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w roku
akademickim 2011/2012
nr 52/R/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie włączenia Centrum
Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w strukturę
Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku
nr 53/R/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie
Gdańskim
nr 54/R/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie wzoru umowy o
przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/
dyplomowej
nr 55/R/11 z dnia 2011-07-08 w sprawie badań lekarskich
pracowników Uniwersytetu Gdańskiego
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nr 56/R/11 z dnia 2011-07-08 w sprawie zmiany
zarządzenia nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w
Uniwersytecie Gdańskim
nr 57/R/11 z dnia 2011-07-12 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 19/R/10 z dnia 7 kwietnia 2010 roku w
sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
należącej do UG położonej w Gdańsku przy ul. Dmowskiego
16 A
nr 58/R/11 z dnia 2011-07-13 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej administracji Uniwersytetu Gdańskiego
(Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych)
nr 59/R/11 z dnia 2011-07-18 w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 22/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25
lutego 2011 roku w sprawie składu Uczelnianego Zespołu
do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia
nr 60/R/11 z dnia 2011-07-20 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
nr 61/R/11 z dnia 2011-07-28 w sprawie organizacji
i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w
Uniwersytecie Gdańskim
nr 62/R/11 z dnia 2011-09-07 w sprawie powołania
Dyrektora i Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki
Kwantowej w Gdańsku
nr 63/R/11 z dnia 2011-09-12 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu Gdańskiego
nr 64/R/11 z dnia 2011-09-13 w sprawie oświadczeń
kandydatów o wyborze kierunku studiów stacjonarnych w
roku akademickim 2011/2012
nr 65/R/11 z dnia 2011-09-13 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 1/R/05 z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie
zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim
nr 66/R/11 z dnia 2011-09-22 w sprawie dodatkowego
zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Uniwersytetem
Gdańskim oraz prowadzenia działalności gospodarczej
przez nauczycieli akademickich
nr 67/R/11 z dnia 2011-09-23 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 15/R/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w
sprawie utworzenia Centrum Azji Wschodniej Uniwersytetu
Gdańskiego
nr 68/R/11 z dnia 2011-09-27 w sprawie zmiany w
strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych
(utworzenie Pracowni Pracy Socjalnej)
nr 69/R/11 z dnia 2011-09-30 w sprawie cennika
usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2011/2012
nr 70/R/11 z dnia 2011-10-24 w sprawie trybu postępowania
przy zawieraniu umów dotyczących realizacji projektów
Narodowego Centrum Nauki w konkursie na finansowanie
projektów badawczych, realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia
naukowego doktora
nr 71/R/11 z dnia 2011-11-02 w sprawie utworzenia
Centrum Translatorycznego na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Gdańskiego
nr 72/R/11 z dnia 2011-11-02 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
nr 73/R/11 z dnia 2011-11-02 w sprawie zmiany składu
Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości
Kształcenia
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•
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nr 74/R/11 z dnia 2011-11-02 w sprawie przygotowywania
i przekazywania sprawozdań oraz danych nauczycieli
akademickich i studentów do systemu informacji o
szkolnictwie wyższym POL-on
nr 75/R/11 z dnia 2011-11-02 w sprawie zmiany w
strukturze organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG i GUMed (utworzenie Pracowni
Biologicznej Ochrony Roślin)
nr 76/R/11 z dnia 2011-11-02 w sprawie zmiany w
strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie
Pracowni Muzeum Przyrodnicze)
nr 77/R/11 z dnia 2011-11-07 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 3/R/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku w
sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
ds. studentów dla rozpatrywania odwołań od decyzji
wydziałowych komisji stypendialnych na okres kadencji
2008-2012
nr 78/R/11 z dnia 2011-11-08 w sprawie wzoru opisu
przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie
Gdańskim
nr 79/R/11 z dnia 2011-11-08 w sprawie zmiany zarządzenia
nr nr 70/R/11 Rektora z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu umów
dotyczących realizacji projektów Narodowego Centrum
Nauki w konkursie na finansowanie projektów bada
nr 80/R/11 z dnia 2011-11-09 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 36/R/11 z dnia 11 kwietnia 2011 roku w
sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w
Gdańsku przy ul.
nr 81/R/11 z dnia 2011-11-09 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 61/R/10 z dnia 2 sierpnia 2010 roku w
sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w
Gdańsku przy ul
nr 82/R/11 z dnia 2011-11-16 w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 42/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26
maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do spraw
opracowania zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 83/R/11 z dnia 2011-11-17 w sprawie powołania zespołu
do spraw realizacji inwestycji „Poprawa Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy i Nauki poprzez rozbudowę budynku
Wydziału Ekonomicznego w Sopocie”
nr 84/R/11 z dnia 2011-11-24 w sprawie utworzenia
Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów
Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego
nr 85/R/11 z dnia 2011-11-28 w sprawie zmiany zarządzenia
nr 25/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1
marca 2011 roku w sprawie prowadzenia książki kontroli
oraz zasad gromadzenia i postępowania z materiałami
pokontrolnymi
nr 86/R/11 z dnia 2011-11-28 w sprawie zmiany zarządzenia
nr 63/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12
września 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG
nr 87/R/11 z dnia 2011-12-06 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu
przyznawania
pomocy
materialnej
doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego
nr 88/R/11 z dnia 2011-12-06 w sprawie rozpatrywania
wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych
studentów

•
•
•

nr 89/R/11 z dnia 2011-12-06 w sprawie Procedur Kontroli
Zarządczej Obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim
nr 90/R/11 z dnia 2011-12-14 w sprawie zmiany w składzie
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2008-2012
nr 91/R/11 z dnia 2011-12-19 w sprawie zmiany zarządzenia
Rektora UG nr 43/R/08 z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Hoteli
Asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji
2008-2012

Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 1/K/11 z dnia 2011-01-11 w sprawie zasad gospodarki
kasowej Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 2/K/11 z dnia 2011-01-17 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wewnętrznej służby porządkowej Uniwersytetu
Gdańskiego „Straż Uniwersytecka”
• nr 3/K/11 z dnia 2011-02-15 w sprawie Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 4/K/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie wprowadzenia
zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w
Uniwersytecie Gdańskim
• nr 5/K/11 z dnia 2011-04-05 w sprawie doraźnego
zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu
Gdańskiego w okresie wakacji letnich w 2011 roku
• nr 6/K/11 z dnia 2011-04-18 w sprawie Instrukcji
zabezpieczania mienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz
ustalania odpowiedzialności za to mienie
• nr 7/K/11 z dnia 2011-05-09 w sprawie opłat w Ośrodku
Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Gdańskiego w
Leźnie
• nr 8/K/11 z dnia 2011-06-20 w sprawie wprowadzenia
cennika opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2011/2012
• nr 9/K/11 z dnia 2011-06-20 w sprawie zmiany zarządzenia
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/K/06 z dnia 10
stycznia 2006 roku dotyczące wprowadzenia instrukcji w
sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej
oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie
Gdańskim
• nr 10/K/11 z dnia 2011-06-20 w sprawie przyznawania i
korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu
Gdańskiego
• nr 11/K/11 z dnia 2011-07-04 w sprawie wprowadzenia
Instrukcji Kancelaryjnej dla Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 12/K/11 z dnia 2011-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia
Kanclerza UG nr 7/K/11 z dnia 9 maja 2011 roku w
sprawie opłat w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym
Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie
• nr 13/K/11 z dnia 2011-11-07 w sprawie Planu Zamówień
Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego na 2012 rok
• nr 14/K/11 z dnia 2011-11-22 w sprawie powołania Komisji
wspomagającej Kanclerza przy rozpatrywaniu odwołań od
okresowych ocen pracowników Uniwersytetu Gdańskiego
niebędących nauczycielami akademickimi
• nr 15/K/11 z dnia 2011-12-02 w sprawie powołania
Zespołu ds. opracowania zmian w strukturze organizacyjnej
Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącej programów unijnych
• nr 16/K/11 z dnia 2011-12-14 w sprawie wprowadzenia
procedury składania reklamacji dotyczących umów na
dostawy i/lub usługi zawieranych w ramach procedur
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych

2. struktura uniwersytetu gdańskiego
Symbole jednostek na dzień 1 października 2011
L000 WYDZIAŁ BIOLOGII
L010 Dziekanat
L101 Stacja Badania Wędrówek Ptaków
L102 Stacja Biologiczna w Górkach Wschodnich
L105 Pracownia Dydaktyki Biologii
L107 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
L110 Katedra Fizjologii Roślin
L115 Katedra Zoologii Bezkręgowców
L116 - Pracownia Zoologii Systematycznej
L117 - Pracownia Zoologii Morskiej
L118 - Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
L119 - Muzeum Inkluzji w Bursztynie
L120 Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
L121 - Pracownia Zoologii Kręgowców
L122 - Pracownia Ekologii i Etologii Kręgowców
L123 - Pracownia Ekofizjologii Ptaków
L125 Katedra Fizjologii Zwierząt
L127 - Pracownia Badań Snu
L128 - Pracownia Neurobiologii
L130 Katedra Biochemii
L135 Katedra Mikrobiologii
L140 Katedra Biologii Molekularnej
L141 - Pracownia Genetyki Molekularnej
L143 - Pracownia Genetyki Człowieka
L144 - Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii
L145 Katedra Ekologii Roślin
L146 - Pracownia Ekologii Wód Słodkich
L147 - Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki
L150 Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
L151 - Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody
L152 - Pracownia Taksonomii Roślin i Grzybów
L155 Katedra Genetyki
L156 - Pracownia Genetyki
L157 - Pracownia Limnozoologii
L160 Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
L165 Katedra Ewolucji Molekularnej
G000 WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII
G010 Dziekanat
G300 Centrum GIS (Geograficznych Systemów
Informacyjnych)
G310 Redakcja czasopisma”Oceanological and
Hydrobiological Studies”
G100 Instytut Geografii
G105 - Katedra Geografii Ekonomicznej
G110 - Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
G115 - Katedra Hydrologii
G120 - Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
G125 - Katedra Limnologii
G130 - - Stacja Limnologiczna w Borucinie
G135 - - Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów
Informacji Geograficznej
G140 - Katedra Meteorologii i Klimatologii
G145 - Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania
środowiska
G150 - Zakład Geografii Pojezierzy
G160 - Zakład Gospodarki Przestrzennej
G165 - - Pracownia Dydaktyki Geografii
G200 Instytut Oceanografii
G205 - Zakład Biologii i Ekologii Morza

G206 - - Pracownia Ekologii Roślin Morskich
G208 - - Pracownia Ichtiologii
G209 - - Pracownia Ekologii Biochemicznej
Mikroorganizmów
G210 - Zakład Oceanografii Fizycznej
G211 - - Pracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennej
G212 - - Pracownia Dynamiki Morza
G213 - - Pracownia Geoinformacji
G215 - Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu
G220 - Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów
Morskich
G235 - Zakład Chemii Morza i Ochrony środowiska
Morskiego
G236 - - Pracownia Ochrony środowiska Morskiego
G237 - - Pracownia Chemii Morza i Atmosfery
G238 - - Pracownia Trwałych Związków Organicznych
G240 - Zakład Geologii Morza
G245 - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
G246 - - Pracownia Bioindykacji środowisk Morskich
G247 - - Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich
G248 - - Pracownia Ekologii Estuariów
G250 - Zakład Badań Planktonu Morskiego
G225 - Oceanograf II
G230 - Pracownia Aparatury Oceanograficznej
2000 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
2010 Dziekanat
2110 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2111 - Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw
2112 - Zakład Ekonomiki Małej Firmy
2113 - Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych
2115 - Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
2200 Instytut Organizacji i Zarządzania
2201 - Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
2202 - Zakład Zarządzania Personelem
2204 - Zakład Strategii Zarządzania
2205 - Zakład Systemów Zarządzania
2125 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2130 Katedra Marketingu
2310 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2320 Katedra Statystyki
2330 Katedra Ekonometrii
2340 Katedra Rachunkowości
2341 - Zakład Rachunkowości Finansowej
2342 - Zakład Rachunkowości Zarządczej
2410 Katedra Finansów
2420 Katedra Bankowości
2520 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2600 Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
2601 - Samodzielna Sekcja ds. Technik Multimedialnych
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego
3000 WYDZIAŁ EKONOMICZNY
3010 Dziekanat
3091 Wydziałowe Laboratorium InformatycznoAparaturowe
3100 Instytut Transportu i Handlu Morskiego
3106 - Zakład Gospodarki Globalnej
3102 - Zakład Handlu Morskiego
3103 - Pracownia Komputerowa
3107 - Zakład Gospodarki Elektronicznej
3210 Katedra Rynku Transportowego

3220 Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Transportowych
3230 Katedra Polityki Transportowej
3240 Katedra Badań Porównawczych Systemów
Transportowych
3250 Katedra Logistyki
3300 Instytut Handlu Zagranicznego
3301 - Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego
3302 - Zakład Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych
3303 - Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji
3304 - Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych
3305 - Zakład Marketingu
3430 Katedra Makroekonomii
3440 Katedra Mikroekonomii
3450 Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
3480 Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej (Katedra
Jean
Monneta)
3470 - Biblioteka Katedr Makro i Mikroekonomii
3500 Katedra Polityki Gospodarczej
F000 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
F010 Dziekanat
F015 Zespół ds. Aparatury Wydziału
F020 Katedra Filologii Klasycznej
F021 - Zakład Hellenistyki i Kultury Greckiego Wschodu
F022 - Zakład Latynistyki i Literatury Porównawczej
F030 Katedra Logopedii
F031 - Zakład Rozwoju Mowy
F032 - Zakład Zaburzeń Komunikacji
F100 Instytut Filologii Polskiej
F105 - Zakład Pomorzoznawstwa
F110 - Zakład Współczesnego Języka Polskiego
F115 - Zakład Współczesnej Literatury Polskiej
F120 - Zakład Dydaktyki Języka Polskiego
F125 - Zakład Nauki o Książce
F130 - Zakład Teorii Literatury
F135 - Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i
Onomastyki
F140 - Zakład Historii Literatury Staropolskiej i
Oświeceniowej
F145 - Zakład Historii Literatury Polskiej XIX wieku
F150 - Zakład Dramatu, Teatru i Filmu
F155 - Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej
F156 - Zakład Pragmatyki i Tekstologii
F157 - Pracownia Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego
F200 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
F206 - Zakład Pragmatyki komunikacji i Akwizycji Języka
F211 - Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
F215 - Zakład Języków Wschodniosłowiańskich
F220 - Pracownia Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
F225 - Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej
F230 - Pracownia Rosjoznawstwa
F300 Instytut Filologii Germańskiej
F305- Zakład Historii i Kultury Niemiec
F310 - Zakład Językoznawstwa Germańskiego
F316 - Zakład Glottodydaktyki
F320 - Zakład Językoznawstwa Stosowanego
F325 - Zakład Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska
F330 - Zakład Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku
F335 - Zakład Translatoryki
F400 Katedra Slawistyki
F405 - Zakład Języka i Literatury Chorwackiej

F410 - Zakład Komparystyki Slawistycznej
F415 - Zakład Historii Języków i Literatur Słowiańskich
F420 - Pracownia Języka i Literatury Serbskiej
F500 Katedra Skandynawistyki
F505 - Zakład Badań nad Współczesnymi Społeczeństwami
Skandynawii
F510 - Zakład Języków i Kultury Skandynawii
F515 - Zakład Literatur Skandynawskich
F600 Instytut Anglistyki
F605 - Zakład Badań Literackich
F610 - Zakład Języka Angielskiego
F615 - Zakład Historii Literatury Angielskiej
F620 - Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
F625 - Zakład Dydaktyki Języka Angielskiego
F636 - Zakład Socjolingwistyki i Leksykografii
F640 - Zakład Translatoryki i Badań nad Komunikacją
Międzykulturową
F750 Instytut Filologii Romańskiej
F760 - Zakład Literatur Romańskich
F770 - Zakład Językoznawstwa i Dydaktyki
F800 Katedra Kulturoznawstwa
F805 - Zakład Nauk o Kulturze
F810 - Zakład Wiedzy o Mediach
F815 - Zakład Badania Kultury Amerykańskiej
F830 Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
F835 - Zakład Przekładoznawstwa
F836 - Zakład Językoznawstwa
H000 WYDZIAŁ HISTORYCZNY
H010 Dziekanat
H100 Instytut Historii
H105 - Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku
H110 - Zakład Historii Nowożytnej
H115 - Zakład Historii Starożytnej
H120 - Zakład Dydaktyki Historii
H125 - Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich
H130 - Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza
H135 - Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk
Pomocniczych
H140 - Zakład Historii Najnowszej Polski
H145 - Zakład Historii Najnowszej Powszechnej
H150 - Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej
H155 - Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
H160 - Zakład Archiwistyki
H165 - Pracownia Historii Rosji i Europy Wschodniej
H170 - Pracownia Historii Żydów
H180 - Pracownia Historii Współczesnych Ruchów
Społeczno-Politycznych
H185 - Pracownia Religioznawstwa
H200 Instytut Archeologii
H205 - Zakład Epoki Kamienia
H210 - Zakład Archeologii Antycznej
H215 - Zakład Europy Barbarzyńskiej
H220 - Zakład Archeologii średniowiecza i Nowożytności
H230 - Zakład Etnologii
H301 Instytut Historii Sztuki
H305 - Zakład Historii Sztuki Starożytnej
H310 - Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej
H315 - Zakład Historii Sztuki Nowożytnej
H320 - Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
5000 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
5010 Dziekanat
5100 Instytut Matematyki

5102 - Zakład Teorii Mnogości
5103 - Zakład Analizy Matematycznej
5105 - Zakład Funkcji Rzeczywistych
5106 - Zakład Topologii
5107 - Zakład Geometrii
5109 - Zakład Metod Numerycznych i Równań
Różniczkowych
5110 - Zakład Algebry
5111 - Zakład Dydaktyki Matematyki
5113 - Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki
5300 Instytut Informatyki
5301 - Zakład Algorytmów
5302 - Zakład Języków Formalnych
5303 - Zakład Sztucznej Inteligencji
5304 - Pracownia Komputerowa
5200 Instytut Fizyki Doświadczalnej
5201 - Zakład Fizyki Atomowej
5202 - Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
5205 - Zakład Fizyki Stosowanej
5208 - Zakład Akustooptyki i Fizyki Laserów
5209 - Zakład Fizyki Ogólnej
5210 - Zakład Spektroskopii Molekularnej
5211 - Zakład Dydaktyki Fizyki
5212 - Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej
5400 Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
5403 - Zakład Metod Matematycznych Fizyki
5404 - Zakład Optyki i Informacji Kwantowej
5408 - Zakład Spektroskopii Atomowo-Molekularnej i
Astrofizyki
5406 Warsztat Mechaniczny
5407 Warsztat Elektroniczny
6000 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
6010 Dziekanat
6110 Katedra Prawa Administracyjnego
6120 Katedra Prawa Finansowego
6130 Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony
Środowiska
6131 - Zakład Prawa Ochrony Środowiska
6132 - Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego
6150 Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
6151 - Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
6160 Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
6170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
6180 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji
Politycznych
6190 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
6200 Katedra Prawa Pracy
6210 Katedra Prawa Cywilnego
6220 Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego
Prawa Prywatnego
6230 Katedra Postępowania Cywilnego
6240 Katedra Prawa Morskiego
6260 Pracownia Kryminalistyki
6270 Katedra Prawa Karnego Materialnego i
Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej
6280 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii
6290 Zakład Praw Człowieka
6300 Pracownia Informatyki Prawniczej
6310 Samodzielna Sekcja ds. Informatyki i Technik
Multimedialnych
6320 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki
Prawniczej

7000 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
7010 Dziekanat
7011 Samodzielna Sekcja ds. Aparatury
710A Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
7101 - Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki
7102 - Zakład Teorii Poznania
7104 - Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
7105 - Zakład Logiki Metodologii i Filozofii Nauki
7106 - Zakład Socjologii Ogólnej
7106a - - Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych
7107 - Zakład Socjologii Kultury
7109 - Zakład Filozofii Współczesnej
7110 - Biblioteka Zakładu
7112 - Zakład Socjologii Stosowanej
7113 - Zakład Socjologii Wychowania
7114 - Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
7119 - Zakład Antropologii Społecznej
7120 - Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
7121 - Zakład Komunikacji Kulturowej i Aksjologii
Dziennikarstwa
7122 - Zakład Historii Prasy
7123 - Zakład Semiotyki Obrazu i Technik Audiowizualnych
7124 - Zakład Języka Mediów
7125 - Zakład Systemów Medialnych i Komunikacji
Masowej
7126 - Zakład Socjologii Gospodarczej i Zachowań
Rynkowych
7127 - Zakład Socjologii Religii i Wiedzy
7128 - Zakład Semiotyki Kultury i Komunikacji
Międzykulturowej
7129 - Zakład Metafizyki i Filozofii Religii
7260 Katedra Badań Rynku
7300 Instytut Pedagogiki
7301 - Zakład Dydaktyki
7302 - Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania
7303 - Zakład Wczesnej Edukacji
7304 - Zakład Pedagogiki Specjalnej
7500 - - Pracownia Badań nad Niepełnosprawnością w
Dorosłości
7311 - Zakład Pedagogiki Społecznej
7315 - Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji
7305 - Zakład Teorii Wychowania
7308 - Pracownia Edukacji Medialnej
7309 - Zakład Pedagogiki Ogólnej
7310 - Zakład Diagnostyki Edukacyjnej
7316 - Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych
7317 - - Pracownia Pedagogiki Religii
7400 Instytut Psychologii
7402 - Zakład Psychologii Ogólnej
7411 - Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia
7413 - Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej
7414 - Zakład Psychologii Społecznej
7415 - Zakład Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji
7416 - Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju
7417 - Zakład Psychologii Miedzykulturowej
7419 - Zakład Psychologii Sportu
7420 - Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii
Organizacji
7421 - Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
7409 - Pracownia Psychometrii i Statystyki
7418 - Pracownia Metod Diagnozy Psychologicznej
7600 Instytut Politologii
7601 - Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX
wieku

7602 - Zakład Nauki o Cywilizacji
7603 - Zakład Nauk o Poznaniu i Komunikacji
7604 - Zakład Stosunków Międzynarodowych
7605 - Zakład Teorii Polityki
8000 WYDZIAŁ CHEMII
8010 Dziekanat
8100 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka
8110 - Zakład Analizy i Radiochemii Środowiska
8120 - Zakład Radiochemii Środowiska
8130 - Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
8140 - Zakład Dydaktyki Chemii
8150 - Zakład Inżynierii Środowiska
8160 - Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej
8170 - Pracownia Biotechnologii Molekularnej Środowiska
8180 - Pracownia Chemometrii Środowiska
8210 Katedra Chemii Analitycznej
8220 Katedra Chemii Fizycznej
8221 - Zakład Teoretycznej Chemii Fizycznej
8232 Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
8290 Katedra Chemii Bioorganicznej
8291 - Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych
8370 Katedra Chemii Teoretycznej
8371 - Zakład Chemii Kwantowej
8372 - Zakład Modelowania Molekularnego
8300 Zespół Pracowni Fizykochemicznych
8020 Zespół Zaopatrzenia
8340 Pracownia Szkła Laboratoryjnego
8380 Zespół ds. Technicznych Wydziału Chemii
8401 Pracownia Biotechnologii Molekularnej Środowiska
8420 Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej
8430 Pracownia Chemometrii środowiska
8440 Katedra Chemii Medycznej
8441 - Zakład Fizykochemii Organicznej
8450 Katedra Chemii Organicznej
8451 - Zakład Chemii Cukrów
8453 - Zakład Syntezy Organicznej
8454 - Pracownia Chemii Polipeptydów
M000 MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG
I GUMed
M010 Dziekanat
M020 Instytut Biotechnologii UG
M021 - Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych
M022 - Pracownia Struktury Biopolimerów
M030 - Katedra Biotechnologii
M031 - - Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin
M032 - - Pracownia Diagnostyki Molekularnej
M033 - - Pracownia Biochemii Roślin
M040 - Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej
M041 - - Pracownia Biochemii Białek
M042 - - Pracownia Biologii Molekularnej
M043 - - Pracownia Biochemii Fizycznej
M044 - - Pracownia Biochemii Ewolucyjnej
M050 Katedra Wirusologii Molekularnej
M051 - Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów
M052 - Pracownia Szczepionek Rekombinowanych
ADMINISTRACJA
R000 Rektor
R001 - Biuro Rektora
R021 - Biuro Prawne
R030 - Samodzielna Sekcja ds. Kontroli Wewnętrznej
R070 - Dział Organizacyjny

R093 - Inspektorat ds. BHP
R094 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony
Przeciwpożarowej
R097 - Gazeta Uniwersytecka
R104 - Samodzielna Sekcja ds. Audytu Wewnętrznego
R099 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych
R071 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
R101 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Projektów
Wydzielonych
R102 - Biuro Rzecznika Prasowego
R103 - Dział Programów Europejskich
R200 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
R232 - Dział Analiz Ekonomicznych i Controllingu
R280 - Ośrodek Informatyczny
R281 - - Sekcja Obsługi Informatycznej Administracji
Centralnej
R282 - - Sekcja Zarządzania Sieciami Komputerowymi i
Obsługi Informatycznej Węzła Oliwa
R283 - - Sekcja Obsługi Informatycznej Biblioteki Głównej i
Węzła Sopot
R284 - - Administratorzy Sieci Lokalnych
R300 Prorektor ds. Nauki
R320 - Biuro Współpracy z Zagranicą
R360 - Biuro Rozwoju Kadr i Badań Naukowych
R361 - Wydawnictwo UG
R400 Prorektor ds. Kształcenia
R410 - Sekretariat Prorektora
R420 - Dział Kształcenia
R460 - Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
R485 - Biuro Karier
R490 - Samodzielna Sekcja ds. Zarządzania Projektami
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
R500 Prorektor ds. Studenckich
R510 - Parlament Studentów
R512 - - Biuro Parlamentu Studentów
R513 - Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych
R560 - Biuro Rekrutacji
R565 - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
R520 - Akademickie Centrum Kultury UG - Alternator
- - Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
- - Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”
- - Gabinet Ruchomych Obrazów - Grupa Tańca UG
- - Klub Miłośników Gwiezdnych Wojen - Force Crusaders
- - Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego
- - Mamadoo - Fireshow
- - Periodyk filmowy UG „Panoptikum”
- - Studencka Agencja Fotograficzna UG
- - Teatr Tańca Współczesnego UG
- - Zespół Muzyczny Pawilon
- - Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”
- - Zespół Tańca Celyckiego UG „Animus Saltandi”
- - Zespół Tańca Celtyckiego UG „Trebraruna”
A001 Kanclerz
A002 Biuro Kanclerza
A003 - - Kancelaria Ogólna
A115 - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG w Leźnie
A116 - Dział Zarządzania Kadrami
A117 - Biuro Promocji
A118 - Samodzielna Sekcja Zarządzania Nieruchomościami
A120 - Dział Zamówień Publicznych
A12A - - Sekcja Zamówien Publicznych
A12B - - Sekcja Realizacji Umów
A122 - Samodzielna Sekcja ds. Ubezpieczeń

A124 - Dział Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych
A125 - - Zespół Hoteli Asystenckich
A126 - - Ośrodek Wypoczynkowy w Łączynie
A127 - Samodzielna Sekcja ds. Rozliczeń
A800 Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych
A810 - Dział Administracji i Transportu
A81A - - Zespół Obiektów Oliwa I
A81B - - Zespół Obiektów Oliwa II
A81C - - Zespół Obiektów Wydziału Nauk Społecznych
A81D - - Zespół Obiektów Gdańsk
A81E - - Zespół Obiektów Wrzeszcz
A81F - - Zespół Obiektów Sopot I
A81G - - Zespół Obiektów Sopot II
A81H - - Zespół Obiektów Gdynia
A81I - - Zespół Obiektów Hel
A81J - - Zespół Obiektów Borucino
A81K - - Zespół Obiektów Górki Wschodnie
A81L - - Zespół Obiektu Biblioteka Główna
A81M - - - Samodzielna Sekcja ds. Technik Multimedialnych
Obiektu Biblioteka Główna
A81O - - Zespół Obiektów jednostek pozawydziałowych
A820 - Dział Studenckich Spraw Socjalnych
A821 - - Zespół Domów Studenckich Gdańsk
A822 - - Zespół Domów Studenckich Oliwa
A823 - - Zespół Domów Studenckich Sopot
A830 - Straż Uniwersytecka
A831 - Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego
A840 - Samodzielna Sekcja Głównego Energetyka i
Automatyka
A900 Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
A910 - Dział Inwestycji i Rozwoju
A911 - - Sekcja Inwestycyjna
A912 - - Sekcja Remontowa
A913 - Samodzielna Grupa Remontowa
A920 - Zespół do spraw Realizacji Inwestycyjnych Projektów
Unijnych
A200 Kwestor
A201 - Zastępca Kwestora
A210 - Dział Finansowy
A212 - Dział Ewidencji Projektów Zagranicznych
A220 - Dział Księgowości Finansowej
A221 - Kasa Pożyczkowa
A250 - Dział Obsługi Kasowej
A230 - Dział Obliczeń Płac
A2B0 - Dział Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami
Majątku
A271 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatycznych
Systemów Finansowo-Księgowych
Inne Jednostki
0100 Studium Języków Obcych
0200 Ośrodek Badań Kultury Amerykańskiej
0250 Ośrodek Współpracy Regionalnej Uniwersytetu
Gdańskiego
0300 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
0400 Biblioteka Główna
C100 Centrum Herdera
C300 Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska
C400 Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i
Matematyki Przemysłowej
C600 Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych
UG
C700 Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu
Gdańskiego

C800 Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku
R470 Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku
U020 ZNP
U030 NSZZ „Solidarność”
R540 AZS
U010 ZOZ dla szkół wyższych

sprawozdania
dla MNiSW
system pol-on
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
• Sprawozdanie finansowe •
• Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego •
• Plan rzeczowo-finansowy •
SPRAWOZDANIE Z Działalności UCZELNI
• Informacje ogólne •
• Studenci i absolwenci •
• Opłaty za studia oraz pozostałe płatności •
• Studia doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia•
• Współpraca międzynarodowa •
• Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów •

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)
Sprawozdanie za rok 2011/2012
Część 1. Informacje ogólne
Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni
Pełna nazwa:

Uniwersytet Gdański

REGON:

000001330

Dane adresowe
siedziby uczelni albo
związku uczelni:

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta:

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku:

1A

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:

(58) 523 57 00

Strona internetowa:

http://ug.edu.pl

Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni
Funkcja:

Rektor

Imię i nazwisko:

Bernard Lammek

Stopień naukowy lub tytuł naukowy, stopień w
prof. dr hab.
zakresie sztuki lub tytuł w zakresie sztuki:
Stopień służbowy*:
Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Kadencja:

*

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

1)Sprawozdanie

jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Struktura organizacyjna
Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-822

Ulica:

Kładki

Nr budynku

24

Telefon:

(58) 523 64 25

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

I st., II st.

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Igor Piotr Konieczny

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Ocena wyróżniająca PKA za kształcenie na poziomie I i II
stopnia na kierunku Biotechnologia, uchwała nr 980/2011
z dnia 24 listopada 2011; Akredytacja Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej przyznana uchwałą z dnia 7
grudnia 2007 na 5 lat ( certyfikat nr 28/2007 z dn.
20.06.2008)

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Sopot

Gmina:

Sopot

Miejscowość:

Sopot

Poczta

Sopot

Kod pocztowy:

81-824

Ulica:

Armii Krajowej

Nr budynku

101

Telefon:

(58) 523 10 00

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Tak

Poziom kształcenia:

I st., II st.

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Jerzy Paweł Bieliński

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Uchwała nr 416/2007-PKA- ocena jak. kształcenia na kier.
Informatyka i Ekonometria- pozytywna; Uchwała nr
1049/2010 - PKA - ocena jak. kształcenia na kier.
Zarządzanie - pozytywna; Uchwała nr 1048/2010 - PKA ocena jak. kształcenia na kierunku Finanse i
Rachunkowość - pozytywna

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

6

Telefon:

(58) 523 29 90

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Tak

Poziom kształcenia:

I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Jakub Stelina

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdynia

Gmina:

Gdynia

Miejscowość:

Gdynia

Poczta

Gdynia

Kod pocztowy:

81-378

Ulica:

Marszałka Piłsudskiego

Nr budynku

46

Telefon:

(58) 523 66 00

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Tak

Poziom kształcenia:

I st., II st.

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Waldemar Surosz

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Uchwała nr 225/2012 Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie oceny
instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii
Uniwersytetu Gdańskiego - ocenawyróżniajaca

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23

Strona 5 z 855

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

4

Telefon:

(58) 523 44 01

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Tak

Poziom kształcenia:

I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Beata Aleksandra Pastwa-Wojciechowska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
ocena pozytywna
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

57

Telefon:

(58) 523 20 26

Faks:

(58) 523 22 66

Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

I st., II st.

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Piotr Bojarski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
Pozytywna ocena instytucjonalna z dnia 5.07.2012 r. - do
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
roku 2017/2018
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Politologii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

4

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Tadeusz Andrzej Dmochowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

4

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Sabina Barbara Kruszyńska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23

Strona 9 z 855

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Marek Żukowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Biblioteka UG

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

53

Telefon:

(58) 5233210

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Brak danych
Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

57

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Aleksander Andrzej Kubicki

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Informatyki

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

57

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Andrzej Jarosław Szepietowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Studium Języków Obcych

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Sopot

Gmina:

Sopot

Miejscowość:

Sopot

Poczta

Sopot

Kod pocztowy:

81-824

Ulica:

ul. Armii Krajowej

Nr budynku

119

Telefon:

(58) 5231170

Faks:

(58) 5231457

Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Małgorzata Janina Zawisza

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:
Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23

Strona 14 z 855

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

1a

Telefon:

(58) 5232457

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Jan Andrzej Patok

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:
Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Matematyki

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-953

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

57

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Andrzej Szczepański

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Historii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwiosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Arkadiusz Janicki

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Archeologii i Etnologii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bielańska

Nr budynku

5

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Witold Świętosławski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Historii Sztuki

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bielańska

Nr budynku

5

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Tomasz Torbus

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Geografii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

1a

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Mirosław Grzegorz Miętus

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Marcelina Zofia Grabska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Filologii Romańskiej

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Joanna Alina Jereczek-Lipińska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytyt Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Hieronim Chojnacki

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Oceanografii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

1a

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Natalia Gorska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Filologii Germańskiej

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Danuta Olszewska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Filologii Polskiej

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Bolesław Marek Oleksowicz

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23

Strona 26 z 855

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Handlu Zagranicznego

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Sopot

Gmina:

Sopot

Miejscowość:

Sopot

Poczta

Sopot

Kod pocztowy:

81-824

Ulica:

Armii Krajowej

Nr budynku

119/121

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Bohdan Jan Jeliński

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Sopot

Gmina:

Sopot

Miejscowość:

Sopot

Poczta

Sopot

Kod pocztowy:

81-824

Ulica:

Armii Krajowej

Nr budynku

119/121

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Hanna Danuta Klimek

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Marek Stanisław Wilczyński

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Pedagogiki

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

4

Telefon:

(58) 523 42 05

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Sławomira Sadowska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-892

Ulica:

Sobieskiego

Nr budynku

18/19

Telefon:

(58) 523 24 07

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Marek Kwiatkowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Chemii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Sobieskiego

Nr budynku

18/19

Telefon:

(58) 523 53 01

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

I st., II st.

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Piotr Krzysztof Stepnowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Ochrona środowiska - PKA-ocena pozytywna-uchwała nr
298/2009 z dn. 8.10.2009; Chemia - Uniwersytecka
komi9sja Akresytacyjna - chwała nr 8/2008 z dn.
20.06.2008r.; Chemia - PKA - ocena pozytywna - uchwała
nr 740/2008 z dn. 23.10.2008

*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Sopot

Gmina:

Sopot

Miejscowość:

Sopot

Poczta

Sopot

Kod pocztowy:

81-824

Ulica:

Armii Krajowej

Nr budynku

119/121

Telefon:

(58) 523 10 00

Faks:

(58) 523 11 10

Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Tak

Poziom kształcenia:

I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Krzysztof Dobrowolski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 21 11

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Tak

Poziom kształcenia:

I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Andrzej Ceynowa

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
Filologia I,II stopień oraz jedn. magisterskie - ocena
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
pozytywna PKA 2.07.2009; Filologia polska I,II, jedn.
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
magisterskie - ocena pozytywna PKA 2.07.2009
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:23
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Instytut Psychologii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Bażyńskiego

Nr budynku

4

Telefon:

(58) 523 43 36

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Nie

Prowadzi kształcenie na studiach:

Nie

Prowadzi studia podyplomowe:

Nie

Poziom kształcenia:

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Mariola Elżbieta Bidzan

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-952

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

55

Telefon:

(58) 523 28 99

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Tak

Poziom kształcenia:

I st., II st.

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Wiesław Zbigniew Długokęcki

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Archeologia - ocena pozytywna Uchwała PKA 556/2009 z
2.07.2009 r.; Historia- ocena pozytywna- Uchwała PKA
705/2007 z 6.09.2007 r.; Historia sztuki - ocena
pozytywna -Uchwała PKA 750/2010 z 8.07.2010 r.

*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.
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Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednistki organizacyjnej:

Wydział Biologii

Dane adresowe:

Kraj:

Polska

Województwo:

Pomorskie

Powiat:

Gdańsk

Gmina:

Gdańsk

Miejscowość:

Gdańsk

Poczta

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-308

Ulica:

Wita Stwosza

Nr budynku

59

Telefon:

(58) 523 60 10

Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna:

Tak

Prowadzi kształcenie na studiach:

Tak

Prowadzi studia podyplomowe:

Tak

Poziom kształcenia:

I st., II st.

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające
Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:

Dariusz Lucjan Szlachetko

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:
Kadencja:

Data rozpoczęcia:

2012-09-01

Data upływu:

2016-08-31

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:
*

Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

**

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa kierunku studiów:

Biotechnologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Ocena wyrózniająca PKA za kształcenie na poziomie I i II
stopnia na kierunku Biotechnologia (uchwała nr
980/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.); Akredytacja
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przyznana
uchwałą w dniu 7 grudnia 2007 r. na lat (certyfikat nr
28/2007 z dn. 20.06.2008 r.)
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku studiów:

Finanse i rachunkowość

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku studiów:

Informatyka i ekonometria

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku studiów:

Zarządzanie

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku studiów:

Administracja

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 451/2005 PPKA z dnia 8 września 2005r. na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyteu Gdańskiego
na poziomie studiów II stopnia i jednoltych studiów
magisterskich - opinia pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku studiów:

Prawo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Nie

Forma studiów pierwszego stopnia:
Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów:

Geografia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 927/2009 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 8 października 2009 w sprawie
oceny jakości kształcenia na kierunku geografia
prowadzonym na Wydziale Oceanografii i Geografii
Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich - ocena pozytywna.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów:

Geologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Kierunek nie był akredytowany nie podlegał akredytacji
programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej bowiem
Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu
Gdańskiego został poddany ocenie instytucjonalnej i
decyzją z dnia 5 lipca 2012 r. Polskiej Komisji
Akredytacyjnej uzyskał ocenę wyróżniającą.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów:

Gospodarka przestrzenna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Kierunek nie był akredytowany nie podlegał akredytacji
programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej bowiem
Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu
Gdańskiego został Poddany ocenie instytucjonalnej i
decyzją z dnia 5 lipca 2012 r. Polskiej Komisji
Akredytacyjnej uzyskał ocenę wyróżniającą.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów:

Oceanografia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 1074/2004 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
oceny jakości kształcenia na kierunku oceanografia
prowadzonym na Wydziale Biologii, Geografii i
Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego - ocena
wyróżniająca.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów:

Ochrona środowiska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Nie

Forma studiów pierwszego stopnia:
Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 928/2009 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie
oceny jakości kształcenia na kierunku ochrona
środowiska prowadzonym na Wydziałach: Biologii,
Chemii oraz Oceanografii i Geografii Uniwersytetu
Gdańskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - ocena
pozytywna.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała Senatu nr 72/05 z dnia 23.06.2005
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów:

Filozofia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 603/2010 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej- ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów:

Pedagogika

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów:

Pedagogika specjalna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów:

Politologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów:

Praca socjalna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów:

Psychologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Nie

Forma studiów pierwszego stopnia:
Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów:

Socjologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów:

Fizyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku Fizyka
na poziomie I i II stopnia ofraz jedn. magisterskich z dnia
13.11.2008 r. - do roku akademickiego 2014/2015
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów:

Fizyka medyczna - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena instytucjonalna z dnia 5.07.2012 r. do
roku akad .2017/2018
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów:

Informatyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku
informatyka na poziomie I i II stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich z 2.07.2009 do roku akad.
2014/2015
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów:

Makrokierunek - bioinformatyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena instytucjonalna z dnia 5.07.2012r. do
roku akademickiego 2017/2018
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów:

Matematyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku
matematyka na poziomie I i II stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich z dnia 19.03.2009 r.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku studiów:

Agrochemia - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Strona 62 z 855

Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku studiów:

Chemia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Ocena pozytywna - PKA - Uchwała nr 740/2008 z dn.
23.10.2008; UKA - ocena pozytywna - 8/2008 z dn.
20.06.2008
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku studiów:

Ochrona środowiska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Ocena pozytywna - PKA - uchwała nr 928/2009 z
8.10.2009
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku studiów:

Ekonomia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich:

STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Tak

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwałą nr 938/2011 PKA z dnia 20 października 2011 r.
- ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Tak

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Filologia I,II stopień oraz jedn. magisterskie - ocena
pozytywna PKA 2.07.2009
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - amerykanistyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

amerykanistyka

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - filologia angielska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

filologia angielska

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - filologia germańska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

filologia germańska

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - filologia klasyczna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

filologia klasyczna

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - filologia romańska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

filologia romańska

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

filologia rosyjska

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - filologia skandynawska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

filologia skandynawska

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - język angielski (nauczanie)

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

język angielski (nauczanie)

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Strona 75 z 855

Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - język niemiecki (nauczanie)

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

język niemiecki (nauczanie)

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Strona 76 z 855

Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

lingwistyka stosowana

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia - slawistyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

slawistyka

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Filologia polska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich:

STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Filologia polska I,II stopień oraz jedn. magisterske PKA
2.07.2009 r.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Kulturoznawstwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Logopedia - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Makrokierunek - rosjoznawstwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów:

Wiedza o teatrze

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów:

Archeologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:
Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Nie

Pozytywna - Uchwała PKA 556/2009 z dn 2.07.2009 r.

Strona 84 z 855

Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów:

Etnologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów:

Historia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna - Uchwała PKA 705/2007 z dn 6.09.2007 r.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów:

Historia sztuki

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna - Uchwała PKA 750/2010 z dn 8.07.2010 r.
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Strona 87 z 855

Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów:

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów:

Religioznawstwo - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Biologii

Nazwa kierunku studiów:

Biologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

PKA - ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Wydział Biologii

Nazwa kierunku studiów:

Makrokierunek - przyroda

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Nie dotyczy

Profil kształcenia:

Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Centrum Herdera

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność popularyzatorska.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Zarządzania Personelem

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Strategii Zarządzania

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Systemów Zarządzania

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Strategii Marketingowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Statystyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Ekonometrii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Rachunkowości

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Rachunkowości Zarządczej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Finansów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Struktury Biopolimerów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Biotechnologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Diagnostyki Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biochemii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biologii Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biochemii Fizycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Szczepionek Rekombinowanych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Gospodarki Elektronicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Rynku Transportowego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Handlu Zagranicznego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Marketingu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Makroekonomii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Mikroekonomii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Dydaktyki Chemii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Logiki Metodologii i Filozofii Nauki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Socjologii Kultury

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Filozofii Współczesnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Antropologii Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Komunikacji Kulturowej i Aksjologii
Dziennikarstwa

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Prasy

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Semiotyki Obrazu i Technik Audiowizualnych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Języka Mediów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Metafizyki i Filozofii Religii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Organizacji i Zarządzania

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Marketingu Usług

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Informatyki Ekonomicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biochemii Ewolucyjnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biofizyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Chemii Bioorganicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Fizykochemii Organicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Chemii Cukrów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Teorii Poznania

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Socjologii Wychowania

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Socjologii Gospodarczej i Zachowań Rynkowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Pedagogiki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Dydaktyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Wczesnej Edukacji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Badań nad Niepełnosprawnością w Dorosłości

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Pedagogiki Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Pracy Socjalnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Teorii Wychowania

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Pedagogiki Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Diagnostyki Edukacyjnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Pedagogiki Religii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Psychologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii
Organizacji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychometrii i Statystyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Metod Diagnozy Psychologicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Nauki o Cywilizacji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Teorii Polityki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Krajów Azji i Afryki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Konfliktów
Międzynarodowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Muzeum Kryminalistyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność popularyzatorska

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Finansowego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony
Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Prawa Ochrony Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Marketingu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Rachunkowości Finansowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biochemii Białek

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Gospodarki Globalnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Systemów Medialnych i Komunikacji Masowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Socjologii Religii i Wiedzy

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Semiotyki Kultury i Komunikacji Międzykulturowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii Międzykulturowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii Sportu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Politologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX
wieku

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Administracyjnego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Pracy

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Cywilnego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa
Prywatnego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Postępowania Cywilnego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Kryminalistyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Praw Człowieka

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Informatyki Prawniczej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki
Prawniczej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Matematyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Teorii Mnogości

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Analizy Matematycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Funkcji Rzeczywistych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Geometrii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Algebry

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Dydaktyki Matematyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Informatyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Algorytmów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Języków Formalnych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Sztucznej Inteligencji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Fizyki Atomowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Fizyki Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Akustooptyki i Fizyki Laserów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność wydawnicza oraz popularyzatorska.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biologicznej Ochrony Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Badania Związków Biologicznie Czynnych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Transportowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Logistyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Ośrodek Badań Integracji Europejskich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Polityki Gospodarczej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Analiz Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Analizy i Radiochemii Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Inżynierii Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Teoretycznej Chemii Fizycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Chemii Kwantowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Syntezy Organicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Socjologii Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Socjologii Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Nauk o Poznaniu i Komunikacji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego
oraz Psychiatrii Sądowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Topologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Metod Numerycznych i Równań Różniczkowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Fizyki Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Ekonomiki Małej Firmy

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Inwestycji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Nieruchomości

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Bankowości

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Biotechnologii UG

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Handlu Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksymologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biotechnologii Molekularnej Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Chemometrii Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Chemii Analitycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Chemii Fizycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Chemii Teoretycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Modelowania Molekularnego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Chemii Polipeptydów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Chemii Medycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Chemii Organicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Centrum Translatoryczne

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Filologii Polskiej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Języka Polskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Polonistyki Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Językoznawstwa

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Filologii Romańskich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Biologii Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Sygnalizacji Wewnątrzkomórkowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Genetyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Genetyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Studium Języków Obcych

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalność dydaktyczna

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki
Przemysłowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych UG

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji
Geograficznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Taksonomii Roślin i Grzybów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej:

Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu
Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Filologii Klasycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Logopedii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Kultury i Sztuki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Skandynawistyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Translatoryki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Kulturoznawstwa

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Historii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Historii Rosji i Europy Wschodniej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Etnologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Geografii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Hydrologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Limnologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Geografii Pojezierzy

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Oceanografii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Zoologii Kręgowców

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ekologii i Etologii Kręgowców

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ekofizjologii Ptaków

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Spektroskopii Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Historii Literatury

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i
Translatoryki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Filologii Germańskiej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Slawistyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Nowożytnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Starożytnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Dydaktyki Historii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych
Historii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Najnowszej Polski

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Historii Żydów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Religioznawstwa

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Archeologii i Etnologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Epoko Kamienia

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Archeologii Antycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Instytut Historii Sztuki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Teorii Sztuki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Dydaktyki Geografii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Stacja Limnologiczna w Borucinie

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ekologii Roślin Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Badań Planktonu Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Neurobiologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Biochemii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biochemii Białek i Kwasów Nukleidowych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Limnozoologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność dydaktyczna
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ichtiologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Trwałych Związków Organicznych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Geografii Morza

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Stratygrafii i Sedymentologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Geofizyki Morskiej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Oceanograf II

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Stacja Badań Wędrówek Ptaków

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Stacja Biologiczna im. Profesora Fryderyka Pautscha

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Muzeum Przyrodnicze

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ekologii Wód Słodkich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Cytologii i Embriologii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 112 z 855

Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Ewolucji Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność popularyzatorska

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Dydaktyki Fizyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Najnowszej Powszechnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Archiwistyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Historii Współczesnych ruchów SpołecznoPolitycznych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Europy Barbarzyńskiej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Centrum GIS - Geograficznych Systemów Informacyjnych

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Geografii Ekonomicznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Biologii i Ekologii Morza

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ochrony Środowiska Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Chemii Morza i Atmosfery

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ekologii Estuariów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Aparatury Oceanograficznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Dydaktyki Biologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Zoologii Systematycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Muzeum Inkluzji w Bursztynie

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalnośc popularystyczna

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Badań Snu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biochemii Mikroorganizmów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Mikrobiologii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Genetyki Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Katedra Ekologii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Ośrodek Współpracy regionalnej Uniwersytetu
Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów
Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Optyki i Informacji Kwantowej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Spektroskopii Atomowo-Molekularnej i Astrofizyki

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Ekologii Biochemicznej Mikroorganizmów

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Oceanografii Fizycznej

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Dynamiki Morza

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Pracownia Geoinformacji

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność naukowo-badawcza.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 115 z 855

Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań:

Działalność popularyzatorska i wydawnicza

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Biblioteka UG

Rodzaj wykonywanych zadań:

działalność naukowa, popularyzatorska
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Część 2. Studenci i absolwenci
Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Biotechnologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

134
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

2

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

44
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 117 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Biotechnologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

73
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

2

2

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

34
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 118 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

339
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

46
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 119 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

785
ogółem:

5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

11

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

197
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

716
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

11

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

113
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

4

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Informatyka i ekonometria

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

108
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

7
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Informatyka i ekonometria

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

282
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

8

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

8
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Finanse i rachunkowość

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

814
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

24

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

195
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

12

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 124 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Finanse i rachunkowość

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

540
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

16

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

59
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Informatyka i ekonometria

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

379
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

8

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

31
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

5

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 126 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Finanse i rachunkowość

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

429
ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

3

12

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

101
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

6

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 127 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Finanse i rachunkowość

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

527
ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

9

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

136
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

3

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Strona 128 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Informatyka i ekonometria

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

37
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 129 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

710
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

17

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

90
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

5

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Strona 130 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

300
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

9

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

79
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

4

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 131 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

398
ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

9

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

193
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Strona 132 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

631
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

16

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

288
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

16

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Strona 133 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Prawo

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1212
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

26

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

228
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

12

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 134 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Prawo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

952
ogółem:

16

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

12

17

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

205
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

4

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 135 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

208
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

2

5

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

123
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

7

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Strona 136 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

31
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Strona 137 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

73
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Oceanografia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Oceanografia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

67
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

14

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

47
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

6

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Geografia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

7
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

27
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Strona 141 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Geografia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

128
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

52
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

62
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Geografia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

35
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

27
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Geografia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

221
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

8

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

71
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

4

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Ochrona środowiska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

20
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Geologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

75
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 147 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Oceanografia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

178
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

14

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 148 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Ochrona środowiska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

36
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

38
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 149 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Socjologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

69
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

20
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 150 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Socjologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

45
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

27
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 151 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Socjologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

165
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

92
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 152 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Psychologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

737
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

62
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 153 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Psychologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

551
ogółem:

20

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

11

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

9

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

78
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 154 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Politologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

54
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

39
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 155 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Politologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

215
ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

82
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 156 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 157 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

78
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

40
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 158 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Pedagogika

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

221
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

77
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 159 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Pedagogika

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

493
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

149
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 160 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Pedagogika

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

382
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

175
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 161 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filozofia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

179
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

24
ogółem:

24

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

24

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 162 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Pedagogika specjalna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

151
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 163 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Politologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

294
ogółem:

8

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

7

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

69
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 164 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Politologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

35
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

14
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 165 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Praca socjalna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

81
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

23
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 166 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filozofia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

94
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

24
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 167 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Socjologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

268
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

72
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 168 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Pedagogika specjalna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

183
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

46
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 169 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Pedagogika specjalna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

76
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 170 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Pedagogika

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

344
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

151
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 171 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

79
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

25
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 172 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Pedagogika specjalna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

201
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 173 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Praca socjalna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 174 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

62
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

19
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 175 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Matematyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

121
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

41
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 176 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Informatyka

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

139
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

4

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

25
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 177 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Fizyka medyczna - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

99
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

5

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 178 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Fizyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

71
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

16
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 179 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Fizyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

18
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

6
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 180 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Informatyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

177
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

33
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 181 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Informatyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

336
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

12

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

62
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 182 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Makrokierunek - bioinformatyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

115
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 183 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Matematyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

317
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

8

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

70
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 184 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Agrochemia - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

30
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 185 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Chemia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

173
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

65
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 186 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Ochrona środowiska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

206
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

66
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 187 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Chemia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

425
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

8

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

98
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

6

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 188 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

123
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

2

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

24
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 189 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1060
ogółem:

74

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

16

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

58

8

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

231
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 190 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

173
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

3

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

50
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 191 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

576
ogółem:

21

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

17

14

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

124
ogółem:

17

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

17

3

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 192 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

273
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

2

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

42
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 193 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

860
ogółem:

9

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

5

10

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

172
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

3

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 194 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

308
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

6

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

132
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 195 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

505
ogółem:

9

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

6

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

3

5

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

115
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 196 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 197 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 198 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

70
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

13
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 199 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

293
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

3

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

46
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 200 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

120
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

49
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 201 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

58
ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 202 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

55
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 203 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

56
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 204 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia angielska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

97
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 205 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia angielska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

90
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 206 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

50
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 207 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 208 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

44
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 209 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia angielska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

90
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 210 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia angielska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

89
ogółem:

3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

2

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 211 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia romańska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:24

Strona 212 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - slawistyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 213 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

9
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 214 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

25
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 215 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

28
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 216 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia germańska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

27
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 217 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia germańska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

56
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 218 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

29
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 219 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

66
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 220 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

158
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

41
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 221 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 222 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

167
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

47
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

4

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 223 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 224 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

204
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

103
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 225 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 226 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia romańska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

17
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 227 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

30
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 228 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

49
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

22
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 229 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

422
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

2

8

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

81
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 230 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - slawistyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

50
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 231 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

161
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

12
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 232 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

217
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

3

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

51
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 233 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1050
ogółem:

7

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

2

9

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

253
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 234 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

386
ogółem:

5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

7

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

156
ogółem:

3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

2

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 235 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

46
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 236 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

223
ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

2

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

161
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 237 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia germańska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

98
ogółem:

3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

3

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 238 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia romańska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

81
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 239 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - filologia germańska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

35
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 240 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - slawistyka

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 241 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - język angielski (nauczanie)

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 242 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Filologia - język niemiecki (nauczanie)

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 243 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Religioznawstwo - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

96
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 244 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

262
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

2

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 245 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Historia sztuki

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

49
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

13
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 246 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Archeologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

46
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

12
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 247 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Etnologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

126
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 248 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Archeologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

243
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

5

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

27
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 249 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Historia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

31
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

16
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 250 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Historia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

264
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

4

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

56
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 251 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Historia sztuki

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

148
ogółem:

3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

3

3

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

20
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 252 z 855

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Historia sztuki

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

88
ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

4

1

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

11
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Historia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

117
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

1

2

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

36
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Makrokierunek - przyroda

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

122
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

4

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

24
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Biologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

11
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Biologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

195
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

63
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:

Biologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

377
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

10

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

71
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

7

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
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Część 3. Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności
Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów:

Biotechnologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów:

Biotechnologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Finanse i rachunkowość

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Finanse i rachunkowość

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 600

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

552
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Finanse i rachunkowość

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 263 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Finanse i rachunkowość

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 600

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

814
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 264 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Informatyka i ekonometria

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 265 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Informatyka i ekonometria

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 300

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

44
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 266 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Informatyka i ekonometria

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 267 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Informatyka i ekonometria

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 600

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

108
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 268 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 269 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 600

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

710
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 270 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 271 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 300

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

346
1

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 272 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

900

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 273 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 200

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

432
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

900

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 274 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

2 100

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

900

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

900

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 275 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów:

Administracja

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

300
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

900

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 276 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów:

Prawo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Liczba semestrów:

10
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

900

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 277 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów:

Prawo

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Liczba semestrów:

10
wariant I**

2 500

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

1212
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

900

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 278 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Geografia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

600

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 279 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Geografia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 500

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

73
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 280 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Geografia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Geografia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Geologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 283 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 500

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

73
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Oceanografia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Oceanografia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

600

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Oceanografia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

0

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

0

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Ochrona środowiska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów:

Ochrona środowiska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 500

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 650

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

88
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 650

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

82
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Filozofia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Filozofia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Pedagogika

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 298 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Pedagogika

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

1 900

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

375
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 299 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Pedagogika

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 300 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Pedagogika

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 301 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Pedagogika specjalna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 302 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Pedagogika specjalna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

1 900

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

95
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 303 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Pedagogika specjalna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

1 000

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 304 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Pedagogika specjalna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

214
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 305 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Politologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

1 000

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 306 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Politologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 000

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

58
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 307 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Politologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 308 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Politologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

1 900

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

29
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 309 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Praca socjalna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

100

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 310 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Praca socjalna

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

1 900

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

38
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 311 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Psychologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Liczba semestrów:

10
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 312 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Psychologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Liczba semestrów:

10
wariant I**

2 900

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

370
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 313 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Socjologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 314 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Socjologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

68
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 315 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Socjologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 316 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów:

Socjologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

1 900

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

52
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

500

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 317 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Fizyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

7 052

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 318 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Fizyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

6 045

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 319 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Fizyka medyczna - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

6 045

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 320 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Informatyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

7 052

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 321 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Informatyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

6 045

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 322 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Informatyka

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 500

wariant II***

6 045

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

139
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 323 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Makrokierunek - bioinformatyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

6 045

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 324 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Matematyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

7 052

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 325 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów:

Matematyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

6 045

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 326 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Chemii

Kierunek studiów:

Agrochemia - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Chemii

Kierunek studiów:

Chemia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 328 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Chemii

Kierunek studiów:

Chemia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 329 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Chemii

Kierunek studiów:

Ochrona środowiska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

450

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 330 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Liczba semestrów:

10
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 331 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 332 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 300

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

307
1

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:25

Strona 333 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
5

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 334 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Ekonomia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 300

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

273
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 335 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
6

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

2 300

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 336 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 300

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

172
1

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 337 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
4

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

2 300

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 338 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 300

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

122
1

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 339 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
3

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 340 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

151
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 341 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
2

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 342 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

307
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 343 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia angielska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia angielska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 347 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia angielska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 348 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia angielska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 349 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia germańska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 350 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia germańska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 351 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia germańska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 352 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia germańska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 353 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 354 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 355 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia romańska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 356 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia romańska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 357 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia romańska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 358 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 359 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 360 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 361 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 362 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 363 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 364 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - język angielski (nauczanie)

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

1
wariant I**

1 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

209
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 365 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - język niemiecki (nauczanie)

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

1
wariant I**

1 000

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

13
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 366 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 500

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

11
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

650

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 367 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 368 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 369 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 500

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 370 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - slawistyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

5 037

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 371 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - slawistyka

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

4 030

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 372 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia - slawistyka

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 100

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 373 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Liczba semestrów:

10
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 374 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

5 642

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
15

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 375 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

1 800

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

58
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 376 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 377 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Filologia polska

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

1 800

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

49
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 378 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 379 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 380 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 381 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 382 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

0

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

0

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 383 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 384 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 385 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Archeologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 386 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Archeologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 387 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Etnologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 388 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Historia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 389 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Historia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

1 750

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

49
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 390 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Historia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Strona 391 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Historia sztuki

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 392 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Historia sztuki

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

1 750

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

31
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Historia sztuki

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

1 750

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

31
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Kierunek studiów:

Religioznawstwo - k. unikatowy

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 396 z 855

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Biologii

Kierunek studiów:

Biologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Biologii

Kierunek studiów:

Biologia

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Biologii

Kierunek studiów:

Biologia

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Liczba semestrów:

4
wariant I**

2 500

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

17
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Wydział Biologii

Kierunek studiów:

Makrokierunek - przyroda

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Liczba semestrów:

6
wariant I**

0

wariant II***

0

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

0
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

600

Opłata za powtarzanie roku studiów:

0

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

85

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Część 4. Studia doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia
Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk biologicznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Biotechnologia

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

53

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

3

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

14

ogółem:

8

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

2

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Nauki o zarządzaniu

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

2800
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Liczba
doktorantów:

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

121

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

29

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

15

ogółem:

20

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

10

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk prawnych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Prawo

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

3800

Liczba
doktorantów:

ogółem:

52

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

5

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

3

Liczba
absolwentów:
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

12

ogółem:

9

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

5

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk o Ziemi

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Oceanologia

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

50

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

4

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

5

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.
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Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk o Ziemi

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Geografia

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

48

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

9

ogółem:

14

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

14

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Pedagogika

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

2500

Liczba
doktorantów:

ogółem:

7

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0
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Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

7

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

7

0

ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Nauki o polityce

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

28

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

2

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

0
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Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Psychologia

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

2300

Liczba
doktorantów:

ogółem:

61

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

29

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

29

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

51

ogółem:

12

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

5

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:
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Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Pedagogika

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

28

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

2

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

17

ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Nauki o polityce

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

2500

Liczba
doktorantów:

ogółem:

11

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0
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Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk matematycznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Matematyka

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

23

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

7
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Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk fizycznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Fizyka

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

23

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

4

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

1

ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:
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Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk chemicznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Chemia

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

132

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

3

ogółem:

16

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

7

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

26

ogółem:

18

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

2

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Ekonomia

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

6045

Liczba
doktorantów:

ogółem:

7

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

3
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Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Ekonomia

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

3600

Liczba
doktorantów:

ogółem:

10

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

28

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

28

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

11
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Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Ekonomia

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

2300

Liczba
doktorantów:

ogółem:

74

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

19

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

19

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

3

ogółem:

12

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:
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Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Literaturoznawstwo

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

196

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

2

ogółem:

20

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

14

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

56

ogółem:

8

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Literaturoznawstwo

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

1500

Liczba
doktorantów:

ogółem:

12

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0
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Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

6

ogółem:

7

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

2

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Językoznawstwo

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

84

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

1

ogółem:

7

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

4

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

30
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Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

6

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

4

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Językoznawstwo

Forma studiów*:

NIESTACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

1500

Liczba
doktorantów:

ogółem:

13

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

ogółem:

6

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

7

ogółem:

7

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

2

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:
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Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Historia

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

119

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

2

ogółem:

11

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

10

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

19

ogółem:

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Biologii

Dziedzina nauki/sztuki:

Dziedzina nauk biologicznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna:

Biologia

Forma studiów*:

STACJONARNE

Średnia opłata za semestr**:

0

Liczba
doktorantów:

ogółem:

68

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0
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Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:
Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora:

ogółem:

11

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

10

21

ogółem:

14

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.

**

Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Controling w zarządzaniou
przedsiębiorstwem

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1960

ogółem:

105

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

22

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Rachunkowość i Fiinanse

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2200

ogółem:

243

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

259

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1825

ogółem:

74

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

74

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Szkoła Menedżerów

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1900

ogółem:

20

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

17

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Zarządzanie w Zakładach Opieki
Zdrowotnej

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1750

ogółem:

13

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

36

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1800

ogółem:

21

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

50

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Zarządzanie Projektami

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2100

ogółem:

43

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

22

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Zarządzanie Nieruchomościami

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1975

ogółem:

38

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

37

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów:

Wycena nieruchomości

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2200

ogółem:

33

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

33

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 420 z 855

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów:

Studia Podyplomowe Doradztwa
Finansowego

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk ścisłych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

3600

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów:

Prawo Rynku Finansowego Unii
Eupejskiej

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk ścisłych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1700

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów:

Postępowanie administracyjne

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2000

ogółem:

34

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

34

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1650

ogółem:

75

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

75

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów:

Podatki i prawo podatkowe

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1800

ogółem:

62

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

62

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa studiów:

Geograficzne Systemy Informatyczne
GIS

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk przyrodniczych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1850

ogółem:

28

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1300

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością intelektualną

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1750

ogółem:

39

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Studia Podyplomowe Politologii

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1500

ogółem:

16

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Aktywacja obywatelska społeczności
loikalnych w Unii Europejskiej

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1600

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Bezpieczeństwo i zarządzanie
kryzysowe

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1600

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Oligofrenopedagogika z podstawami
pracy w klasie integracyjnej

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1300

ogółem:

39

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 424 z 855

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna - edycja II

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1600

ogółem:

92

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia Pedagogiczne

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1250

ogółem:

65

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

65

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Przygotowanie do życia w rodzinie

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1400

ogółem:

20

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Partycypacja społeczna: animacjasuperwizja-ewaluacja

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2800

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

21

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna edycja I

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1300

ogółem:

103

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Studia podyplomowe terapia
pedagogiczna

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1300

ogółem:

34

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Studia podyplomowe Organizacji
Pomocy Społecznej

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1600

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

65

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Studia wiedzy o Pomorzu

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1600

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Studium Edukacyjnego Działania bna
Rzecz Równego Statusu Kobiet i
Mężczyzn

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1250

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Reklama i Marketing Medialny

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

2500

ogółem:

16

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

17

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Psychologia Przywództwa w
Organizacjach

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2900

ogółem:

11

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

11

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Wczesne wspomaganie oraz edukacja i
terapuia dzieci i młodziezy z
zaburzeniami rozwoju

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1700

ogółem:

72

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

158

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Dziennikarstwo i Public Relations

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

2300

ogółem:

21

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

9

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa studiów:

Psychologia sportu

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1900

ogółem:

13

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

22

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia Podstaw
Informatyki

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk ścisłych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1800

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

22

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Biznes Międzynarodowy

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk ścisłych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2950

ogółem:

36

w tym cudzoziemcy:

1

ogółem:

28

w tym cudzoziemcy:

1

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Przedsiębiorczość i edukacja
ekonomiczna

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1800

ogółem:

15

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

15

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Mechanizmy funkcjonowania strefy
euro ( Unii Gospodarczo-Walutowej)

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

150

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

58

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Transport i Logistyka

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2300

ogółem:

1

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

40

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

SP Handlu Zagranicznego

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1950

ogółem:

8

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

18

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Kapitał ludzki w biznesie
midzynaroowym

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1800

ogółem:

7

w tym cudzoziemcy:

1

ogółem:

6

w tym cudzoziemcy:

1

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Innowcyjn Praktyki PR

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2450

ogółem:

17

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

8

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Zamówienia Publiczne

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1650

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

31

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Master of Business Administration

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

4

Średnia opłata za semestr:

9750

ogółem:

26

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

3

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Ekonomiczny

Nazwa studiów:

Marketing Mmiędzynarodowy

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk społecznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1900

ogółem:

10

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

1

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Podyplomowe Uzupełniające Studia
Terapii Logopedycznej

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1850

ogółem:

32

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

30

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia Logopedii
Medialnej

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2200

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia Emisji i Higieny
Głosu

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1850

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia
Surdologopedyczne

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1750

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia
Neurologopedyczne

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1750

ogółem:

50

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

51

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

4

Średnia opłata za semestr:

1800

ogółem:

111

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

34

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Studia Podyplomowe Tłumaczenia
ustne

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

3500

ogółem:

10

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

9

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Studia Podyplomowe Translatoryka

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

2300

ogółem:

15

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

15

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Nauczanie Języka Kaszubskiego

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1400

ogółem:

30

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Filologiczny

Nazwa studiów:

Podyplomowe Studia Wczesnej
Interwencji Logopedycznej

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1950

ogółem:

25

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

23

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Nazwa studiów:

Studia Podyplomowe Gedanistyki

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

2

Średnia opłata za semestr:

1450

ogółem:

20

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Historyczny

Nazwa studiów:

Studia Podyplomowe Historii

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk humanistycznych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1400

ogółem:

31

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

55

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Biologii

Nazwa studiów:

Waloryzacja i Ochrona Obszarów
Przyrodniczych

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk przyrodniczych

Liczba semestrów:

3

Średnia opłata za semestr:

1950

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

0

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Wydział Biologii

Nazwa studiów:

Biologia Sądowa

Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

Obszar nauk przyrodniczych

Liczba semestrów:

4

Średnia opłata za semestr:

2200

ogółem:

16

w tym cudzoziemcy:

0

ogółem:

55

w tym cudzoziemcy:

0

Liczba słuchaczy*:

Liczba absolwentów:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 437 z 855

Część 5. Współpraca międzynarodowa
Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku,
kierownik projektu - dr Wojciech Bizon

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - University of Applied Sciences Dresden

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.09.2011-30.09.2013

Case Simulator - włączenie symulacji biznesowych i studiów
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): przypadku do nauczania przedsiębiorczości studentów
ostatniego roku studiów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Program realizacji umowy o współpracy w zakresie nauki,
szkolnictwa i kultury

Partner umowy/porozumienia:

Rząd Rumunii

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2003 - 2006(automatycznie przedłużany do czasu wejścia w
życie kolejnego programu)

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

stypendia na staże naukowe, studia częściowe, pobyty
studyjne oraz kursy językowe
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Rząd Federalnej Federacji Republiki Jugosławii

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2002-2005 przedłużany automatycznie na kolejne okresy

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

stypendia na staże naukowe, studia jednosemestralne i
letnie kursy języka i kultury serbskiej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Program współpracy w zakresie kultury, nauki i edukacji

Partner umowy/porozumienia:

Rząd Królestwa Danii

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

1998-2002, automatycznie przedłużany na lata następne

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): staże długoterminowe i kursy letnie
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Chiny - Beijing Foreign Studies University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Chiny - Harbin Normal University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wspólne prowadzenie przez obydwie uczelnie specjalności
nauka kultury i języka polskiego
przyjeżdżający:

15

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

USA - Appalachian State University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

10

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

USA - Cornell Univeristy

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011-2015

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

5

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

8

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Włochy - University of Perugia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Chorwacja - University of Rijeka

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Chorwacja - University of Zagreb

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Dania - Copenhagen Business School

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Holandia - Plant Research International (PRI), Wageningen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Kolumbia - Universidad Del Valle

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2019

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Korea - Kyungpook National University Daegu

Status:

obowiązująca

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 443 z 855

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

3

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Macedonia - Hydrobiological Institute, Ohrid

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

badania, publikacje, związane z realizacją projektu pt.:
„Testing principles of genetic divergence in the endemic
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Gammarus ochridensis complex (Amphipoda) from the Lake
Ohrid"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Macedonia - National Museum of Macedonia in Skopje

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2011

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - Martin Luter University, Halle-Wittenberg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - University of Greifswald

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - Hochschule Bremen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

15

wyjeżdżający:

10

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - University of Bremen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

6

przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

7

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - Hochschule fur Technik und Wirtschaft, Berlin

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:26

Strona 446 z 855

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Economics in Bratislava

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of La Rochelle

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Lapland

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Newcastle

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Primorska

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Primorska

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Sheffield

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Sheffield

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Ecole Superieure de Commerce de Rouen ESC

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

5

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Eötvös Loránd University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Europäische FH Brühl/ Rheinland

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:27

Strona 451 z 855

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hochschule Emden/Leer

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Fachhochschule Hannover

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Fachhochschule Kiel

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Fachhochschule Münster

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Fachhochschule Nordhausen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Fachhochschule Stralsund

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Fachhochschule Worms

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
FH Kufstein Tirol University of Applied Sciences

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Fredrich-Schiller-Universität Jena

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hacettepe Üniversitesi

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Hacettepe Üniversitesi

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Haute Ecole Libre Mosane (HELMO)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Heinrich-Heine Universität

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Heinrich-Heine Universität

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Heriot-Watt University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hochschule Bremen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hochschule Bremen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Partner umowy/porozumienia:
Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hochschule für Technik Wirtschaft & Informatik Heilbronn

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hochschule Merseburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Hogeschool Inholland

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Högskolan Dalarna

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Högskolan på Gotland

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Høgskolen i Telemark TUC

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Høgskolen i Hedmark

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Høgskolen i Agder

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Humboldt-Universtät zu Berlin

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Humboldt-Universtät zu Berlin

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Ikonomiko Panepistimio Athinon

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

3

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
IMC Fachhochschule Krems

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
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przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Institución Universitaria de la Compańia de Jesús ETEA

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Institute Nationale Polytechnique de Lorraine

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Instituto Politecnico do Porto

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Instituto Politecnico de Lisboa ISCAL

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

6

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

IPAG- Institution de Preparation a l'Administration et a la
Gestion

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Katholieke Universiteit Leuven

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Leuphana Universität Lüneburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

5

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Ostravská Univerzita v Ostravé

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Södertörns Högskola

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Turun Ammattikorkeakoulu

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidad de Granada

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Itä-Suomen Yliopisto

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
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Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

umowa bilateralna Programu Erasmus
Johann Wolfgang Goethe - Universität

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Karlstads Universitet

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Károly Róbert Főiskola

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Rosja - Immanuel Kant Baltic Federal University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

37

przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

6

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Rosja - Moscow State Institute for International Relations,
MGIMO

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Rosja - A.S.Pushkin Institute fot the Russian Language

Status:

obowiązująca
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Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

8

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Rumunia - University of Oradea

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

5

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Szwecja - Swedish University of Agricultural Scences (SLU)LTJ Faculty, Alnarp

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Ukraina - Precarpathian Vasyl Stefanyk University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

11

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Ukraina - Lviv Regional Institute of Public Administration.
National Academy of Public Administration

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
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Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Ukraina - Ternopil National Economic University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2015

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Rosja - Institute of Slavonic Studies Russian Academy of
Sciences

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Białoruś - Y. Kupala State University of Grodno

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
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przyjeżdżający:

12

wyjeżdżający:

14

przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Belgia - University of Antwerp

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Argentyna - Universidad Nacional Tres de Febrero

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Bremen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat de Barcelona

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita di Verona

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat de Valencia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat de Valencia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Universitat de Valencia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

3

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat de Valencia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Duisburg-Essen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Duisburg-Essen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Duisburg-Essen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Hamburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Salzburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universität Salzburg

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat Autonoma de Barcelona

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Bielefeld

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Bremen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Bremen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Leipzig

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Wien

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universite de Metz

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universiteit Antwerpen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:27

*

umowa bilateralna Programu Erasmus

Strona 488 z 855

Partner umowy/porozumienia:

University of Gothenburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

5

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Aalborg Universitet

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Aalborg Universitet

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Aarhus Universitet

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Adnan Menderes University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
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Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Afyon Kocatepe University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

5

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Athlone Institute of Technology

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Bergische Universität Wuppertal

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Bradford College

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Brunel University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
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Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Business Academy Copenhagen North

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Business Academy Copenhagen North

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Copenhagen Business School

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Dokuz Eylül Üniversitesi

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
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Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Dokuz Eylül Üniversitesi

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Dublin Institute of Technology

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Eberhard Karls Universität Tübingen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Eberhard Karls Universität Tübingen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Flensburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Hamburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat Internacional de Catalunya

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat Jaume I

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat Jaume I

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Koblenz-Landau

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Koblenz-Landau

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Konstanz

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:27

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Leipzig
obowiązująca

Strona 499 z 855

Okres trwania umowy:

2007-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Leipzig

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Mannheim

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Suleyman Demirel University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Szegedi Tudományegyetem

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Szegedi Tudományegyetem

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
T.C. Yeditepe Üniversitesi

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Technische Fachhochschule Berlin

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Technische Fachhochschule Berlin

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Technische Universität Berlin

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Technische Universität Braunschweig

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Technische Universität Dresden

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
The Danish School of Education, University of Aarhus

Partner umowy/porozumienia:
Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Turun Ammattikorkeakoulu

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Turun Yliopisto

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Turun Yliopisto

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Umeå University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad Almería

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2015

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad de Alcalá

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad de Extremadura

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Universidad de Granada

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2015

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad de Jaén

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidad de Jaén

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad de Leon

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad de Oviedo

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad de Salamanca

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidad de Salamanca

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad de Vigo

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad de Zaragoza

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

5

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidad de Zaragoza

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:27

Strona 512 z 855

**

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidad Publica de Navarra

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidade da Beira Interior

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidade de Coimbra

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidade de Lisboa

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidade de Santiago de Compostela

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidade de Santiago de Compostela

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidade de Santiago de Compostela

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidade de Santiago de Compostela

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

3

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universidade do Algarve

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Università Europea di Roma

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Università degli Studi di Ferrara

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita degli studi di Firenze

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita degli studi di Firenze

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita degli studi di Firenze

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita degli studi di Foggia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
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Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitá degli studi di Genova

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitá degli studi di Genova

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitá degli studi di Genova

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universitá degli studi di Genova

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitá degli studi di Milano-Bicocca

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
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**

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitá degli studi di Milano-Bicocca

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita degli studi di Perugia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita degli studi di Salerno

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universita degli studi di Salerno

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitá degli studi di Trieste

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitá degli studi Suor Orsola Benincasa Napoli

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universita di Pisa

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Passau

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Passau

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:27

Strona 525 z 855

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Potsdam

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Regensburg

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Universität Rostock

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität Rostock

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat Rovira i Virgili

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat Rovira i Virgili

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitat Rovira i Virgili

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universität zu Köln

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universität zu Köln

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitatea Din Bucuresti

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitatea din Oradea

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Université Catholique de Louvain

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

Strona 530 z 855

*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Université Catholique de Louvain

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Université de Caen - Basse-Normandie

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universite de Liege

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universite de Liege

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Université de Limoges

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Université de Nice - Sophia Antipolis

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

*

umowa bilateralna Programu Erasmus

Strona 533 z 855

Partner umowy/porozumienia:

Universite de Poitiers

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universite de Rouen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universite Lumiere Lyon II

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

3

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

University Paris-Est Creteil- Val de Marne - UPEC

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universite Paris-Sorbonne (Paris IV)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

Strona 535 z 855

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Université Paul Verlaine-Metz

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Université Paul Verlaine-Metz

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Université René Descartes - Paris 5

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universiteit Antwerpen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universiteit Antwerpen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

3

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universiteit Gent

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitetet i Bergen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universitetet i Bergen

Status:

obowiązująca

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

Strona 538 z 855

Okres trwania umowy:

2009-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitetet i Oslo

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Universitetet i Tromsø

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University Babes-Bolyai of Cluj-Napoca

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Aarhus

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

*

umowa bilateralna Programu Erasmus

Strona 540 z 855

Partner umowy/porozumienia:

University of Bradford

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Chieti - Pescara

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr hab.
Grzegorz Węgrzyn

Partner umowy/porozumienia:

Wielka Brytania - Royal ManchesterChildren's Hospital,
Włochy - University of Padova

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.03.2009-28.02.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal
storage diseases
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Marcin
Wieśniak

Partner umowy/porozumienia:

Austria - Uniwersytet Wiedeński, Austriacka Akademia
Nauki
Szwecja - Uniwersytet w Sztokholmie

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

01.03.2012-28.02.2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): New Families of Tight Bell Inequalities
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr hab.
Jarosław Marszałek

Partner umowy/porozumienia:

USA - University of Wisconsin, Department of Biochemistry,
University of Idaho, Cornell University, Niemcy - Universitat
Heidelberg, Hiszpania - CIB-CSIC Centro de Investigaciones
Biologicas

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.09.2010-30.06.2015

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Bio-molecular chemistry: an interdisciplinary approach to
protein structure-function relationships (MPD)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

9

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Katholieke Universiteit Leuven

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
KaunasTechnologijos Universitetas

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Klaipedos Universitetas

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Klaipedos Universitetas

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Københavns Universitet

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

Strona 544 z 855

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Københavns Universitet

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Kristianstad University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
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**

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Kristianstad University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Itä-Suomen Yliopisto

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Latvijas Kultūras Akadēmija

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Latvijas Universitate

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Laurea University of Applied Sciences

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Leibniz Universität Hannover

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Linköpings Universitet

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

L'Université Libre de Bruxelles

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
L'Université Marc Bloch (Strasbourg II)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna Programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

L'Université Marc Bloch (Strasbourg II)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Mälardalen University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

Masarykova Univerzita

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Masarykova Univerzita

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2015

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Mugla Universitesi

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
NTNU Trondheim

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Ondokuz Mayis University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Ostravská Univerzita v Ostravé

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Panepistimo Kritis

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Reims Management School

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
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przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Ribe Seminarium, CVU-Vest

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Savonia University of Applied Sciences

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
St. Mary's University College

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Stockolm University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of Stirling

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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Partner umowy/porozumienia:

University of Strathclyde

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
University of the West of Scotland

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Univerza v Ljubljani

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Univerza v Ljubljani

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Univerza v Mariboru

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Univerzita Tomáše Bati ve Zliné

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Univerzita Komenskeho v Bratislave

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Upper Austria University of Applied Sciences

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Vysoká Škola Ekonomie a Managementu (VŠEM)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2008-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna Programu Erasmus
Windesheim University of Applied Sciences

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

6

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
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umowa bilateralna Programu Erasmus
Zilinska Univerzita v Zilinie
obowiązująca
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Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa wielostronna

Partner umowy/porozumienia:

Serbia - University of Novi Sad, Rumunia - University of
Craiova, Polska - PAN

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2012

współpraca naukowo-badawcza w tematyce: technologie
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): agentowe, semantyczne przetwarzanie informacji, web
serwisy
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

współpraca w ramach umów międzyrządowych Koordynator
projektu dr G. Romanowski
Program DAAD
Niemcy - Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011 - 2012

wymiana osobowa związana z realizacją tematu: "Synteza,
własności spektroskopowe, elektrochemiczne i katalityczne
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): kompleksów wanadu (V) z zasadami Schiffa pochodnymi
diamin, aminoalkoholi i aminocukrów"
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

współpraca w ramach umów międzyrządowych Koordynator
projektu dr hab. A. Zastrow
Słowenia - Univerza v Ljubljani

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010 - 2011

wymiana osobowa związana z realizacją tematu: "Wybrane
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): zagadnienia topologii geometrycznej"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

współpraca w ramach umów międzyrządowych Koordynator
projektu prof. E. Łojkowska
Program POLONIUM
Francja - INSA de Lyon

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011 - 2012

wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
"Charakterystyka mechanizmu molekularnego
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya
na ziemniaku"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

współpraca w ramach umów międzyrządowych Koordynator
projektu prof. M. Żukowski
Program DAAD
Niemcy - Ludwig-Maximilians Universitat Munchen

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011 - 2012

wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): "Kwantowe splątanie: generacja, analiza i zastosowanie"
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

5

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

współpraca w ramach umów międzyrządowych Koordynator
projektu prof. W. A. Majewski
RPA - University of South Africa Pretoria

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010 - 2011

wymiana osobowa związana z realizacją tematu: "Analiza i
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): konstrukcja odwzorowań kwantowych"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

współpraca w ramach umów międzyrządowych Koordynator
projektu prof. Żukowski
Austria - Osterreichische Akademie der Wissenschaften

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010 - 2011

wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): "Kwantowe przetwarzanie informacji"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Research Executive Agency dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - dr hab. Tomasz Puzyn

Partner umowy/porozumienia:

Wielka Brytania - Liverpool John Moores University, Włochy
- Istituto de ricerche farmacologiche Mario Negri, Grecja Ethniko Idryma Erevnon

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

01.04.2012-31.03.2014

Building bridges between specialists on compuational and
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): empirical risk assessment of engineered nanomaterials
(Nanobridges)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

6

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universität Bremen

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universität Leipzig

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universitatea de Vest Din Timisoara

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Université de Nice- Sophia Antipolis

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Université des Antilles et de la Guyane

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Université du Havre

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universite du Maine

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa partnerska zawarta z Gminą Miastem Lębork,
kierownik projektu prof. dr hab. Bohdan Jeliński

Partner umowy/porozumienia:

Gmina Miasta Lębork

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

15.03.2012 - 31.12.2013
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realizacja projektu: Re-vitalisation of the European Route in
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): the South Baltic Area - Pomeranian Way of St. James
(Recrate)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator dr
Paulina Czaplewska

Partner umowy/porozumienia:

Szwecja - Hospital University, Lund

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012

wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria związane
z realizacją projektu pt.:Poszukiwanie miejsca
oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
aktywnymi ligandami

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

"umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator dr
Joanna Nakonieczna
"

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - DECODON Greifswald

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

wymiana naukowa , badania, publikacje, seminaria
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): związane z realizacją projektu pt. Identyfikacja czynników
warunkujących odpowiedź Staphylococcus aureus na
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farmakologiczną inaktywację z zastosowaniem związków
porfirynowych
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universite de Metz

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

University of Glasgow

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

University of Southern Denmark

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

University of the West of Scotland

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

University of Winchester

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

Strona 572 z 855

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Veterinarni a Farmaceuticka Univerzita Brno

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Háskóli Íslands

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Keele University

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Nov Bulgarski Universitet

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

University of Dublin, Trinity College

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Hochschule Niederrhein

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Fachhochschule Vorarlberg

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universitá degli Studi di Cagliari

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universität Leipzig

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

wymiana studentów i kadry naukowej

Partner umowy/porozumienia:

Universität Bremen

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

De Haagse Hogeschool

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Københavns Universitet

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Latvijas Universitate

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universitá degli Studi di Cagliari

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Sveučilište u Rijeci

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidad de Granada - Ceuta

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidade Tecnica Lisboa

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Instituto Politecnico de Lisboa

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

3

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universitat Internacional de Catalunya

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

City University of London

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Danmarks Medie-Og Journalisthøjskolen

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Humboldt-Universtät zu Berlin

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2007-2014
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Aarhus Universitet

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-201

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa zawarta z CEI University Network dot. finansowania
projektu, kierownik projektu prof. dr hab. Antoni Jerzy
Rokicki

Partner umowy/porozumienia:

IBER BAS, Hydrobiological Institute, Ohid, R. Macedonia,
Agricultural University of Tirana, Albania

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

26.09.2011 - 02.10.2011

Realizacja projektu: Second CEI seminars on
standardization method for the control of fish parasites'
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
impact on biodiversity of nature reserve lakes in Cetral
Europe
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof.UG, dr hab.
Stanisław Kryszewski

Partner umowy/porozumienia:

Institut fur Quantenoptik und Quandteninformation,
Austrian Academy of Sciences;
University of Verona, Italy; Institut de Ciencies Fotoniques,
Spain; University of Turku, Finland; Ludwig-MAximilians
University of Munich

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

1.05.2010-31.10.2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projeku: Physics of future quantum based
information technologies (MPD)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

27

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universita' della Calabria

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
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**

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa partnerska zawarta z Gminą Ystad dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. UG, dr
hab. Hanna Treder

Partner umowy/porozumienia:

Gmina Ystad

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.07.2009-30.06.2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Catching the Future - Business and
Development Exchange in the South Baltic Region
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

6

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Panteion Panepistimio Koinonikon Kai Politikon Epistimon

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Universite Rennes 2 dot. finansowania projektu w
ramach ERASMUS ENWA

Partner umowy/porozumienia:

Universite Rennes

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.10.2010-30.09.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Optimising professional translator
training in a multilingual Europe - OPTIMALE
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa konsorcjum zawarta z Sveriges Iantbruksuniversitet
- Koordynatorem oraz partnerami konsorcjum (26 instytucji)
dot. finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr
hab. Antoni Banaś

Partner umowy/porozumienia:

Sveriges Iantbruksuniversitet oraz 26 partnerów
konsorcjum

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.03.2008 - 28.02.2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Industrial Crops producing added value
Oils for Novel chemicals - ICON
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

Umowa konsorcjum zawarta z Koordynatorem
Uniwersytetem Warszawskim oraz partnerami konsorcjum
(21) dot. finansowania projektu, kierownik projektu - prof.
dr hab. Marek Żukowski

Partner umowy/porozumienia:

Imperial College, UK, University of Geneva, Austrian
Academy of Sciences, University of Copenhagen, Institute
of Physics, Slovak Academy of Sciences, University of
Oxford, University of Bristol, University of Hertfordshire,
Ludwig Maximilians University, Germany, Max Planck
Institute for the Science of Light, Germany, Gottfried
Wilhelm Leibniz Universitat Hannover, University of
Potsdam, Germny, Technical University Munich, Institute of
Photonic Sciences, HiszpaniaTechnische Universiteit
Eindhoven, Holandia Politecnico di Milano, Włochy, HewlettPackard Laboratory, UK Toshiba Research Europe Limited,
UK id Quantique, Szwajcaria, MicroPhoton Devices, Włochy,
Macquarie University, Australia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.02.2010-01.02.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Quantum Interfaces, Sensors, and
Communication based on Entanglement (Q-ESSENCE)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa partnerska z Salzburg AG for Energy,
Transportation and Telecommunication (SAG) oraz 8
partnerami, dot. finansowania projektu, kierownik projektu dr Marcin Wołek

Partner umowy/porozumienia:

Salzburg AG for Energy, Transportation and
Telecommunication, City of Brno, Barnim Bus GmbH, TEP
S.p.A, Leipziger Verkehrsbetriebe, Szeged Transport
Company, Trolleymotion

Status:

obowiązująca
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Okres trwania umowy:

01.02.2010-31.01.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: TROLLEY - Promote Clean Public
Transport
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

8

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa partnerska z Nord Regio Koordynatorem oraz 6
partnerami dot. finansowania projektu, kierownik projektu
prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha

Partner umowy/porozumienia:

Nordregio Eurofutures Finland/Aalto University, Büro f.
Raumfor schung Raumplanung u. Geoinformatiob, UAB BGI
Consulting Business Government Innovation, Geomedia

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

01.02.2012 - 28.02.2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Territorial Monitoring in a European
Macro Region - A test for the Baltic Sea Region (ESPON)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa partnerska zawarta z Rostock Business and
Technology Development mbH dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - dr Andrzej Tonderski

Partner umowy/porozumienia:

Rostock Business and Technology Development mbH,
German Offshore Wind Energy Foundation, Guldborgsund
Municipality, Risø DTU National Laboratory for Sustainable
Energy, Municipality of Solvesborg, Municipality of
Karlskrona, Klaipeda University Coastal Research and
Planning Institution, Strategic Self Management Institute

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.03.2010 - 28.02.2013
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: South Baltic Offshore Wind Energy
Regions (OFFER)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

Umowa partnerska z Energy Agency for Sotheast Sweden
Koordynatorem i partnerami projektu (10 instytucji) dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Andrzej
Tonderski

Partner umowy/porozumienia:

Energy Agency for Sotheast Sweden, Linnaeus University,
Krinova Science Park, AB Skånes Energy Agency, Country of
North West Meckelnburg, University of Rostock, Baltic
Windenergy Association (BWA), Public Institution Strategic
Self-management Institute, Guldborgsund Municipality,
Roskilde University, Lithuanian Wind Energy Association,
Administration of Palanga own Institute of Fluid-Flow
Machinery - Baltic Eco-Energy Cluster

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.01.2011 - 31.12.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Sustainable RES-CHAINS in the South
Baltic Region
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

10

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Partner umowy/porozumienia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

*

Umowa partnerska z Municipality of Trelleborg Sweden
Koordynatorem dot. finansowania projektu, kierownik
projektu - dr Andrzej Tonderski
Municipality of Trelleborg, Sweden, River Basin District
Authority for the Southern Baltic Sea River Basin District,
Linnaeus University, Marine Science Center The Skåne
Association of Local Authorities
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Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.02.2010 - 31.12.2012

Realizacja projektu: Wetlands, Algae and Biogas - A
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project
(WAB)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

4

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

16

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

Umowa partnerska z MTT Agrifood Research
Koordynatorem oraz 17 instytucjami partnerskimi dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Andrzej
Tonderski

Partner umowy/porozumienia:

CBMI/Agro Business Park, University of Southern Denmark,
Institute of Chemical Engineering Biotechnology and
Environmental, Technology University of Atharus
Department of Animal Health and Bioscience , MTT Agrifood
Research, Finnish Environment Institute (SYKE),
Consumption and Production Centre, Institute for Crop and
Soil Science, Julius Kühn-Institute, Federal Research Centre
for Cultivated Plants, JTI Swedish Institute of Agricultural
and Environmental Engineering, Estonian University of Life
Sciences Department of Field Crops and Grasslands,
Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre
of Renewable Energy, Estonian Research Institute of
Agriculture, Mikhail Ponomarev, North-West Research
Institute of Agricultural Economics and Organisation of
Russian Academy of Agricultural Sciences (SZNIESH,
Department of Economic and Administrative Problems of
Agricultural Sectors Development)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

07.07.2011 - 01.04.2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Baltic Forum for Inventive Technologies
for Sustainable Manure Management (Baltic MANURE)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

6

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
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**

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa partnerska z Edinburgh Napier University oraz 6
instytucjami parterskimi dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Partner umowy/porozumienia:

Napier University, Istituto di Studi per l'Integrazione dei
Sistemi ISIS,
University of Leeds, Mcrit S.L. Mcr, Spain, MKmetric
Gesellschaft für Systemplanung mbh MKm, Technische
Universität Wien

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

1.02.2011-31.01.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: ORIGAMI - Optimal Regulation and
Intrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

7

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa partnerska z Edinburgh Napier University oraz 8
instytucjami parterskimi dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Partner umowy/porozumienia:

Napier University, Istituto di Studi per l'Integrazione dei
Sistemi ISIS, University of Leeds, Mcrit S.L. Mcr, Spain,
MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbh, TRT
Trasporti e Territorio TRT TTs Italia, TTS, Technische
Universität Wien

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.11.2011 - 30.11.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizaacja projektu: COMPASS - Optimised co-modal
passenger transport for reducing carbon emissions
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

5

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
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**

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Partner umowy/porozumienia:

*

Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. UG, dr
hab. Urszula Janas
National Environmental Research Institute, University of
Aarhus, Denmark, Finnish Environment Institute, Finland,
University of Helsinki, Department of Biological and
Environmental Sciences, Finland Environmental and Marine
Biology, Åbo Akademi University, Finland, Lund University,
Sweden, Zoological Institute of the Russian academy of
sciences, Russia, Department of Earth Sciences –
Geochemistry, Faculty of Geosciences, Utrecht University,
The Netherlands
Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Germany,
Stockholm University, Sweden

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.01.2009 - 31.12.2011

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Przeciwdziałanie hypoksji sposobem na
poprawę jakości ekosystemu Morza Bałtyckiego (HYPER)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

Umowa konsorcjum z HELSINGIN YLIOPISTO Koordynatorem
oraz 18 instytucjami partnerskimi dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - prof. dr hab. Grzegorz
Węgrzyn

Partner umowy/porozumienia:

University of Helsinki, Finlandia, University of Ljubljana,
Słowenja, University of La Laguna, Hiszpania, Katholieke
University Leuven, Belgia, Abo Academy University,
Finlandia, American University of Beirut, Liban, Universidad
de Antofagasta, Chile, Universite Louis Pasteur Strasbourg,
Francja, Ege University, Turcja, Universita degli Studi di
Napoli Federico II, Włochy, Universidad Catolica del Norte,
Chile, Technical Research Center of Finland, National
Institute of Oceanography, India, IMEGO AB, Szwecja,
Xention, UK, BioVico, Polska, Ebiotec S.A., Hiszpania,
BiotechMarine, Francja

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.08.2010 - 31.07.2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Exploring Marine Resources for
Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable
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Production and Industrial Applications - MAREX
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr hab.
Maciej Wołowicz

Partner umowy/porozumienia:

Södertörn University College, Sweden, Åbo Akademi
University, Finland, DIALOGIK non-profit research institute
for communication and cooperation research, Germany

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.01.2009 - 31.12.2011

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Zarządzanie kryzysowe w rejonie Morza
Bałtyckiego - RISKGOV
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

7

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa konsorcyjna z Ghent University oraz 12 instytucjami
partnerskimi

Partner umowy/porozumienia:

Ghent University, Belgia, Universitat Bremen, Niemcy,
Uniiversity of Bologna, Włochy, Galway Mayo Institute of
Technology, Irlandia, University of Algarve, Portugalia,
Stichting Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
, Hoalndia, University of Plymouth, UK, Klaipeda University,
Litwa, Flanders Marine Institute, Belgia, Sorbonne
Universites, Francja, Pavia University, Włochy

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

29.11.2010-31.08.2018/14.01.2020

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Doctoral Programme in Marine
Ecosystem Health and Conservation (MARES)
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

Umowa konsorcjum z Prokazyme ehf Koordynatorem oraz 7
instytucjami partnerskimi dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

Partner umowy/porozumienia:

Prokazyme ehf, Iceland, A&A Biotechnology s.c., Touchlight
Genetica ltd, UK, Exiqon AS, Denmark, Matis ohf, Iceland,
St. George's University of London

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.12.2011 - 30.11.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Exgenome Molecular Enzymes
(EXGENOMES)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Komisją Wspólnot Europejskich dot. finansowania
projektu koordynowanego przez AC2T research GmbH ,
kierownik projektu - prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Partner umowy/porozumienia:

AC2T research GmbH, University of Ljubljana , Fundacion
Tekniker, Cardiff University, Centre National de la
Recherche Scientifique, Martin-Luther University, Halle
Wittenberg Petru Poni Institute of Macromolecular
Chemistry, Universidade de Vigo, GKN Sinter Metals S. p.
A., SK Ceramics GmbH & Co. KG, Collini Wien, GmbH
Green Solutions Chemicals, S. L.

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.10.2008 - 31.10.2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Mechanisms of interactions in nanoscale of novel ionic lubricants with functional surfaces –
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MINILUBES
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

Umowa konsorcyjna zawarta z Leibniz Institute of Marine
Sciences - IFM-GEOMAR Koordynatorem oraz 26
instytucjami partnerskimi dot. finansowania projektu,
kierownik projektu prof. UG, dr hab. Adam Sokołowski

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - Leibniz Institute of Marine Sciences-IFM, Max
Planck Institute Bremen,University of Trier, German Marine
Research Consortium, Alfred Wegener Institute, University
of Stuttgart, Kiel Institute for the World Economy, Wielka
Brytania - Plymouth Marine Laboratory, Natural
Environmental Research Council, University of
Southampton, University of Edinburgh, Heriot-Watt
University Edinburgh, Norwegia - Norsk Institutt for
Vannforskning, University of Bergen, University of Tromsø,
Statoil Petroleum AS, Det Norske Veritas, Włochy University of Roma, National Institute of Oceanography and
Geophysics, Belgia - University of Gent, Holandia Netherlands Organisation for Applied Scientific Research,
Energy Research Center of the Netherlands, Francja French Research Institute for Exploitation of the Sea

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.05.2011-30.04.2015

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Sub-seabed CO2 Storage: Impact on
Marine Ecosystems (ECO2)
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Swansea University
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Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

The University of Birmingham

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidad de Granada

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28

Strona 596 z 855

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa zawarta w ramach Programu ERASMUS Multilateral
Projects dot. finansowania projektu, kierownik projektu prof.
dr hab. Joanna Pietrzak

Partner umowy/porozumienia:

Fachhochschule Oberosterreich Stdienbetriebs GmbH,
Austria,
Skoda Auto Vysoka Skola, Universita
Politecnica delle Marche
KTM Sportmotorcycles AG,
Austria, Snap-On Business Solutions GmbH, Niemcy

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.10.2011 - 30.09.2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Developing New Distribution Skills for
SMEs and HEI Students - DNDS
przyjeżdżający:

17

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

5

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Universidad de Jaén

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana kadry administracyjnej - pracowników Biblioteki
UG
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Högskolan Väst

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa z NCN o finansowanie projektu. Koordynator dr
Zbigniew Kaczyński

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium,
Ośrodek Naukowy w Borstel, Klinika Uniwersytecka we
Freiburgu

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2013

wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria związane
z realizacją projektu pt.: Badania polisacharydowych
składników ściany komórkowej bakterii Enterococcus
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
faecium

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna programu Erasmus

Partner umowy/porozumienia:

Bahçeşehir Üniversitesi

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:28
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Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2012

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. J. Kwela

Partner umowy/porozumienia:

Austria - Techn. Univ. Graz

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2012 - 2013

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
"Oddziaływania pomiędzy atomami, jonami i polem
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
elektrycznym"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Partner umowy/porozumienia:

*

umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator dr
Beata Grobelna
USA - Center For Commercialization of Fluorescence
Technologies
Department of Cell Biology and Anatomy
Health Science Center University of North Texas

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012
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wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria związane
z realizacją projektu pt.: Wydajne materiały luminezujące
zawierające układ złożony z jonów lantanowca (III) oraz
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
grupy wolframianowej spułapkowane w kserożelach
tlenkowych.
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Francja - L'Université Pierre et Marie Curie

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

3

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Francja - University Aix-Marseille II

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Turcja - Dokuz Eylül University - School of Maritime
Business and Management

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Łotwa - University of Latvia

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

*

"umowa z NCN o finansowanie projektu. Koordynator dr
Anna Ihnatowicz

Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - Max Planck Institute for Plant Breeding Research
w Kolonii

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011-2014

wymiana naukowa , badania, publikacje, seminaria
związane z realizacją projektu pt.: Identyfikacja oraz
charakterystyka genów warunkujących biosyntezę
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
farmakologicznie czynnych związków kumarynowych w
roślinach
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr M. Waleron

Partner umowy/porozumienia:

Belgia - University of Liege

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011 - 2012

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: "Badanie
różnorodności i sezonowych zmian populacji cyanobakterii
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
w torfowiskach wysokich typu bałtyckiego"
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

4

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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Unowy/porozumienia **:

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. G. Węgrzyn Program POLONIUM

Partner umowy/porozumienia:

Francja - UFR Sciences du vivant Université Paris Diderot

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2012 - 2013

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: "Rola
białka Hfq w regulacji replikacji pozachromosomalnych
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
elementów genetycznych w komórkach Echerichia coli"
przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

"umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator
prof. GUMed Michał Obuchowski

Partner umowy/porozumienia:

Włochy - Frederico II University, Naples

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria
związane z realizacją projektu pt. Doustna immunizacja
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): przeciwko H. pylori rekombinowanymi przetrwalnikami B.
subtilis
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
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*

umowa z NCN o finansowanie projektu.
Kamila Wojdyło

Koordynator dr
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Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - Uniwersytet w Osnabrück, Uniwersytet w Trier

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria związane
z realizacją projektu pt.:" Pożądanie pracy – wyznaczniki
osobowościowe i mechanizmy regulacyjne” (Work craving –
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
personality antecedents and regulatory mechanisms)

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Turcja - Istanbul University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Ukraina - The National Academy of Ukraine

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 604 z 855

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa z NCN o finansowanie projektu. Koordynator mgr
Izabela Behrendt

Partner umowy/porozumienia:

Szwecja - Hospital University, Lund

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria związane
z realizacją projektu pt.Badanie oddziaływań ludzkiej
cystatyny C
z przeciwciałami jako metoda skutecznej walki
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
z dziedziczną amyloidową angiopatią mózgową typu
islandzkiego

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa z NCN o finansowanie projektu. Koordynator prof.
Jerzy Błażejowski

Partner umowy/porozumienia:

Ukraina - Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011-2014

Chemiluminescencyjne i luminescencyjne indykatory
i znaczniki akrydyniowe/akrydynowe/akrydonowe- synteza,
struktura, właściwości fizykochemiczne i luminogenne,
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
zastosowania
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia

**:

*

Umowa o dofinansowanie wykonania projektu
międzynarodowego niewspółfinansowanego w ramach ERANET CHIST-ERA, kierownik projektu - prof. dr hab. Marek
Żukowski

Partner umowy/porozumienia:

University of Munich, Niemcy; Academy of Sciences,
Austria; Sapienza Universita di Roma, Włochy; OPTOTEC
SpA, Włochy; Warsaw University, Polska; University of
Gdansk, Polska; University of the Basque Country,
Hiszpania; University of Siegen, Niemcy,

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.01.2012 - 31.12.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

realizacja projektu: Quantum States: Analysis and
Realizations, akronim: QUASAR
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Francja - French Research Institute for Exploitation of the
Sea (IFREMER)

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów
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przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Liban - Lebanese University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2014

realizacja projektu zespołowego pt."Bioróżnorodność:
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Pochodzenie, struktura, ewolucja i geologia".
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator dr
Rafał Dutkiewicz
Niemcy - Uniwersytet w Marburgu

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2009-2012

wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria związane
z realizacją projektu pt.: Molekularna organizacja
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): mitochondrialnego systemu biogenezy centrów żelazosiarkowych (Fe-S)
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Partner umowy/porozumienia:

*

umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator prof.
Tomasz Szkudlarek
Szwecja - Stockholm University, Malardalenn University,
Słowenia - University of Ljubljana, Wielka Brytania University of Stirling, Kanada - University of British
Columbia, Belgia - University of Leuven

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2012

wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria związane
z realizacją projektu pt.:""Konflikt i polityczność: Nowe
ujęcia teorii edukacji.""
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
(Conflict and the Political:Rethinking Theories of Education)

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

8

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:
Partner umowy/porozumienia:

*

umowa bilateralna ogólnouczelniana
Estonia - University of Tartu

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

bezterminowo

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
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*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa bilateralna ogólnouczelniana

Partner umowy/porozumienia:

Rosja - National University of Science and Technology
"MISIS", Moscow

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2012-2014

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr R. Lasota Program POLONIUM

Partner umowy/porozumienia:

Francja - Université Pierre et Marie Curie

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2012 - 2013

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: "Ewolucja
genotypu generalistycznego u gatunków inwazyjnych np.
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): małża Mya arenaria, najprawdopodobniej najstarszego
morskiego organizmu inwazyjnego w Europie"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
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Unowy/porozumienia

**:

umowa z NCN o finansowanie projektu. Koordynator prof.
Ewa Łojkowska

Partner umowy/porozumienia:

Wielka Brytania - Edynburg, Szkocja

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011-2014

wymiana naukowa , badania, publikacje, seminaria
związane z realizacją projektu pt. Wpływ czynników
środowiskowych, w szczególności ocieplenia klimatu, na
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
zwiększenie zagrożenia upraw ziemniaka przez bakterie z
rodzaju Dickeya
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

Unowy/porozumienia **:

*

"umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator
prof. Jarosław Marszałek
"

Partner umowy/porozumienia:

USA - Uniwersytet Wisconsin w Madison, Niemcy Uniwersytet w Marburgu

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

" wymiana naukowa , badania, publikacje, seminaria
związane z realizacją projektu pt. Specjalizacja i współpraca
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
mitochondrialnych Hsp70"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

2

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Partner umowy/porozumienia:

*

umowa z NCN o finansowanie projektu. Koordynatordr
Elżbieta Jankowska
USA - Department of Molecular Medicine
Institute of Biotechnology
University of Texas Health Science Cente

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2011-2014

wymiana naukowa, badania, publikacje, seminaria związane
z realizacją projektu pt.: Allosteryczna regulacja aktywności
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): proteasomu – jak to działa?

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Umowa z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej o
dofinansowanie projektu w programie TEAM, kierownik
projektu - prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Partner umowy/porozumienia:

USA - Michigan State University

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

01.11.2009 - 31.10.2013

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Realizacja projektu: Cellular functions of molecular
chaperones
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
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Unowy/porozumienia **:

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr A. Ihnatowicz Program POLONIUM

Partner umowy/porozumienia:

Francja - UMR 1121; Nancy Université - INRA ENSAIA

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2011 - 2012

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: "Badanie
biosyntezy kumaryn oraz procesu elicytacji z
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wykorzystaniem naturalnej zmienności Arabidopsis
thaliana"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

2

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator dr
Joanna Zawadzka-Pankau

Partner umowy/porozumienia:

Szwecja - Instytut Karoliński w Sztokholmie

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

wymiana naukowa , badania, publikacje, seminaria
związane z realizacją projektu pt. Farmakologiczna
aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru
nowotworu - p53
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej
Unowy/porozumienia **:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

*

"umowa z MNiSW o finansowanie projektu. Koordynator
prof. GUMed Michał Obuchowski
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"
Partner umowy/porozumienia:

Niemcy - Uniwersytet E.-M.-Arndta w Greifswaldzie

Status:

obowiązująca

Okres trwania umowy:

2010-2013

wymiana naukowa , badania, publikacje, seminaria
związane z realizacją projektu pt. Rola fosfatazy białkowej
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): PrpE w powstawaniu i kiełkowaniu przetrwalników Bacillus
subtilis
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

1

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej

*

Unowy/porozumienia **:

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. P. Stepnowski Program
POLONIUM

Partner umowy/porozumienia:

Francja - CNRS (Universytet Blaise Pascal)

Status:

nowonawiązana

Okres trwania umowy:

2012 - 2013

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: "Ocena
ryzyka środowiskowego zmodyfikowanych cieczy jonowych:
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
ekotoksyczność i rozprzestrzenianie w środowisku"
przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

1

wyjeżdżający:

0

przyjeżdżający:

0

wyjeżdżający:

0

Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi
*

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych
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Część 6. Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów
Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa kierunku:

Biotechnologia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki
ogółem:

36

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

20

w tym zaliczanych
do minimum
18
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

10

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa kierunku:

Biotechnologia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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ogółem:

36

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

20

w tym zaliczanych
do minimum
18
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

10

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

Biologia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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ogółem:

94

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

60

w tym zaliczanych
do minimum
11
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

20

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

11

3

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

Biologia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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ogółem:

94

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

60

w tym zaliczanych
do minimum
11
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

20

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

11

3

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

Makrokierunek - przyroda

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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ogółem:

28

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

20

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

Przyroda

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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ogółem:

28

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

20

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

Agrochemia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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ogółem:

16

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

12

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

Agrochemia - k. unikatowy

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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ogółem:

15

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

12

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 628 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

Chemia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 629 z 855

ogółem:

72

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

45

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

17

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

10

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 630 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

Chemia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 631 z 855

ogółem:

58

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

36

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

12

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

10

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 632 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

Ochrona środowiska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 633 z 855

ogółem:

18

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

11

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

4

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 634 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

Ochrona środowiska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 635 z 855

ogółem:

37

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

24

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

7

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

6

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 636 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku:

Ekonomia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 637 z 855

ogółem:

135

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

70

w tym zaliczanych
do minimum
30
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

24

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

24

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 638 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku:

Ekonomia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 639 z 855

ogółem:

135

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

70

w tym zaliczanych
do minimum
25
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

24

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

24

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 640 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku:

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 641 z 855

ogółem:

135

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

70

w tym zaliczanych
do minimum
32
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

24

w tym zaliczanych
do minimum
12
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

24

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 642 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku:

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 643 z 855

ogółem:

135

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

70

w tym zaliczanych
do minimum
25
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

24

w tym zaliczanych
do minimum
12
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

24

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 644 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 645 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

10

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 647 z 855

ogółem:

135

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

70

w tym zaliczanych
do minimum
25
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

24

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

24

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Amerykanistyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 649 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 650 z 855

ogółem:

2

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Amerykanistyka

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 651 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - amerykanistyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 653 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

2

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - amerykanistyka

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 655 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia angielska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29
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ogółem:

35

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

23

w tym zaliczanych
do minimum
23
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

10

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

4

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia angielska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 659 z 855

ogółem:

28

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

18

w tym zaliczanych
do minimum
18
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

8

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia germańska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 661 z 855

ogółem:

24

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

21

w tym zaliczanych
do minimum
21
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

2

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia germańska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

Strona 663 z 855

ogółem:

24

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:29

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

19

w tym zaliczanych
do minimum
19
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

2

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia klasyczna

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 665 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia klasyczna

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 667 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

7

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia romańska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 669 z 855

ogółem:

11

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia romańska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 671 z 855

ogółem:

9

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia rosyjska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30
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ogółem:

14

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

10

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 674 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia rosyjska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 675 z 855

ogółem:

8

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 676 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia skandynawska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 677 z 855

ogółem:

9

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

7

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 678 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - filologia skandynawska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 679 z 855

ogółem:

7

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 680 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - lingwistyka stosowana

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 681 z 855

ogółem:

6

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 682 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - lingwistyka stosowana

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 683 z 855

ogółem:

13

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

9

w tym zaliczanych
do minimum
9
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 684 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - slawistyka

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 685 z 855

ogółem:

12

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 686 z 855

ogółem:

12

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia - slawistyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 687 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 688 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 689 z 855

ogółem:

35

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

23

w tym zaliczanych
do minimum
23
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

10

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 690 z 855

ogółem:

4

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 691 z 855

ogółem:

28

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

18

w tym zaliczanych
do minimum
18
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

8

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 692 z 855

ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia germańska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 693 z 855

ogółem:

24

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

19

w tym zaliczanych
do minimum
19
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 694 z 855

ogółem:

2

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia germańska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 695 z 855

ogółem:

24

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

21

w tym zaliczanych
do minimum
21
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 696 z 855

ogółem:

2

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia klasyczna

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 697 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

7

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 698 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia klasyczna

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 699 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 700 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia polska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 701 z 855

ogółem:

66

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

41

w tym zaliczanych
do minimum
41
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

23

w tym zaliczanych
do minimum
20
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 702 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia polska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 703 z 855

ogółem:

41

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

20

w tym zaliczanych
do minimum
20
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

16

w tym zaliczanych
do minimum
16
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

5

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 704 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

filologia romańska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 705 z 855

ogółem:

9

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 706 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

filologia romańska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 707 z 855

ogółem:

11

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 708 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia rosyjska

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 709 z 855

ogółem:

8

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 710 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Filologia rosyjska

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 711 z 855

ogółem:

14

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

10

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 712 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 713 z 855

ogółem:

13

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

10

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 714 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 715 z 855

ogółem:

16

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

10

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 716 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Lingwistyka stosowana

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 717 z 855

ogółem:

13

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

9

w tym zaliczanych
do minimum
9
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 718 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Logopedia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 719 z 855

ogółem:

14

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

8

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 720 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Logopedia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 721 z 855

ogółem:

13

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

7

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Logopedia - k. unikatowy

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 723 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Logopedia - k. unikatowy

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 727 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Makrokierunek - rosjoznawstwo

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 731 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Makrokierunek - rosjoznawstwo

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30
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ogółem:

12

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

12

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Rosjoznawstwo

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 736 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Rosjoznawstwo

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:30

Strona 737 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 738 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Skandynawistyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 739 z 855

ogółem:

9

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

7

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 740 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Skandynawistyka

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 741 z 855

ogółem:

7

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 742 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Slawistyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 743 z 855

ogółem:

9

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 744 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Slawistyka

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 745 z 855

ogółem:

11

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 746 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

Wiedza o teatrze

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 747 z 855

ogółem:

9

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 748 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Archeologia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 749 z 855

ogółem:

13

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

7

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 750 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Archeologia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

15

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

11

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Etnologia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 753 z 855

ogółem:

10

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Historia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

54

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

24

w tym zaliczanych
do minimum
9
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

16

w tym zaliczanych
do minimum
9
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

9

5

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Historia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 757 z 855

ogółem:

30

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

15

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

9

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Historia sztuki

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

15

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

8

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Historia sztuki

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

15

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

8

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 763 z 855

ogółem:

40

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

17

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

13

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

4

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

40

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

17

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

13

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

4

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Niemcoznawstwo

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 767 z 855

ogółem:

16

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

8

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

4

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 768 z 855

ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Religioznawstwo

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 769 z 855

ogółem:

18

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

13

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Historyczny

Nazwa kierunku:

Religioznawstwo - k. unikatowy

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Bioinformatyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 773 z 855

ogółem:

109

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

62

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

25

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

5

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Fizyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 775 z 855

ogółem:

109

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

62

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

25

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

5

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Fizyka

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 777 z 855

ogółem:

109

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

62

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

25

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

5

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Fizyka medyczna

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

109

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

62

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

25

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

5

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Fizyka medyczna - k. unikatowy

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Informatyka

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

109

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

62

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

25

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

5

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Informatyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

109

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

62

w tym zaliczanych
do minimum
9
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

25

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

5

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Makrokierunek - bioinformatyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Matematyka

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

109

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

62

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

25

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

5

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku:

Matematyka

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

109

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

62

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

25

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

17

5

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

3

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki, Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 793 z 855

ogółem:

27

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

14

w tym zaliczanych
do minimum
14
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

3

6

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 795 z 855

ogółem:

27

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

14

w tym zaliczanych
do minimum
14
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

3

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Filozofia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31
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ogółem:

29

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

17

w tym zaliczanych
do minimum
14
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

8

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

3

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 798 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Filozofia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 799 z 855

ogółem:

29

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

17

w tym zaliczanych
do minimum
14
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

8

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

3

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

Strona 800 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Pedagogika

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 801 z 855

ogółem:

22

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

12

w tym zaliczanych
do minimum
12
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

2

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 802 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Pedagogika

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 803 z 855

ogółem:

21

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

15

w tym zaliczanych
do minimum
15
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

3

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 804 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Pedagogika specjalna

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 805 z 855

ogółem:

14

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

8

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

3

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 806 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Pedagogika specjalna

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 807 z 855

ogółem:

14

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

2

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 808 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Politologia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 809 z 855

ogółem:

37

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

21

w tym zaliczanych
do minimum
21
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

10

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

3

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

Strona 810 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Politologia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:31

Strona 811 z 855

ogółem:

38

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

21

w tym zaliczanych
do minimum
20
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

11

w tym zaliczanych
do minimum
11
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

3

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

Strona 812 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Praca socjalna

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 813 z 855

ogółem:

13

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

7

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Psychologia

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

61

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

43

w tym zaliczanych
do minimum
39
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

12

w tym zaliczanych
do minimum
11
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

4

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 816 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Socjologia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

36

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

24

w tym zaliczanych
do minimum
23
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku:

Socjologia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

36

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

24

w tym zaliczanych
do minimum
23
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

4

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku:

Geografia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

49

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

29

w tym zaliczanych
do minimum
27
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

11

w tym zaliczanych
do minimum
11
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

8

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku:

Geografia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

46

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

27

w tym zaliczanych
do minimum
20
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

12

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku:

Geologia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

17

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

9

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku:

Gospodarka przestrzenna

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

34

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

18

w tym zaliczanych
do minimum
12
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

9

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku:

Gospodarka przestrzenna

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 829 z 855

ogółem:

27

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

15

w tym zaliczanych
do minimum
12
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

7

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

4

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 830 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku:

Oceanografia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 831 z 855

ogółem:

46

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

24

w tym zaliczanych
do minimum
21
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

14

w tym zaliczanych
do minimum
13
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

6

2

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 832 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku:

Oceanografia

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 833 z 855

ogółem:

50

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

28

w tym zaliczanych
do minimum
7
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

14

w tym zaliczanych
do minimum
12
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

7

1

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 834 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

Administracja

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 835 z 855

ogółem:

39

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

21

w tym zaliczanych
do minimum
21
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

8

w tym zaliczanych
do minimum
8
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

10

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

Administracja

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 837 z 855

ogółem:

30

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

12

w tym zaliczanych
do minimum
9
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

11

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

Prawo

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 839 z 855

ogółem:

59

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

28

w tym zaliczanych
do minimum
17
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

10

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

6

15

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Strona 840 z 855

ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

Prawo

Poziom kształcenia:

Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 841 z 855

ogółem:

59

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
4
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

28

w tym zaliczanych
do minimum
17
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

10

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

6

15

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

1

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku:

Finanse i rachunkowość

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

48

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

31

w tym zaliczanych
do minimum
30
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

6

6

w tym zaliczanych
do minimum
6
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku:

Finanse i rachunkowość

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

48

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

31

w tym zaliczanych
do minimum
30
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

6

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku:

Informatyka i ekonometria

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

37

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

19

w tym zaliczanych
do minimum
18
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

4

9

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku:

Informatyka i ekonometria

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

37

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

19

w tym zaliczanych
do minimum
18
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

5

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

4

9

w tym zaliczanych
do minimum
9
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku:

Zarządzanie

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

63

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

40

w tym zaliczanych
do minimum
36
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

12

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

5

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku:

Zarządzanie

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32
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ogółem:

63

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
5
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

40

w tym zaliczanych
do minimum
36
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

12

w tym zaliczanych
do minimum
10
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

5

6

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-16 10:21:32

Strona 855 z 855

ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk

